
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier - ISV 

Campus Norrköping 
 
 

Rädslans koreografi 
 

Unga mäns föreställningar om rädsla, hot och 
maskulinitet i den offentliga vardagen 

Anna Eklund 

Magisteruppsats från Utbildningsprogrammet för Samhälls- och kulturanalys 
 

ISRN: -LiU-ISV/SKA-D--06/24--SE 
 

 
 
 
 
 

Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping 



 

 

 

Rädslans koreografi 
- Unga mäns föreställningar om rädsla, hot och maskulinitet i 

den offentliga vardagen 
 

Anna Eklund 
 
 
 
 

Handledare: Kenneth Petersson 
 
 
 
 

D-uppsats år 2006 
 

ISRN: -LiU-ISV/SKA-D--06/24--SE 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inst i tut ionen för samhäl ls-  
och  vä l f ärdss tud ier  



 
 Institution, Avdelning 

Department, Division 
Institutionen för samhälls- och 
välfärdsstudier 
Samhälls- och kulturanalys 

Datum 2006-06-15 
Date 
 

Språk 

Language 
 
_X__ Svenska/Swedish 
 
____Engelska/English 

Rapporttyp 
Report category 
 
______AB-uppsats 
______C-uppsats 
__X__ D-uppsats 
______Examensarbete 
______Licentiatavhandling 
______Övrig rapport 
 

ISRN 
LiU-ISV/SKA-D--06/24--SE 
 
ISSN 
 
ISBN 
 
Handledare: Kenneth Petersson 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/ituf/ 
 
Titel  Rädslans koreografi, unga mäns föreställningar om hot, rädsla och maskulinitet i den offentliga 

vardagen 

Title   The choreography of fear – Young men’s conception about fear, threat and masculinity in the public everyday 
life 
 
Sammanfattning 

Abstract 
 
“The choreography of fear” is a discourse-analysis study which focus at how young men speaks about fear, threat 
and violence in the public everyday life. The study adopts socialconstructionism as theoretical approach and also uses 
theories about gender, hegemony masculinity, fear as a social constructed phenomenon and moral-panic. The study 
is based on qualitative interview whit young men in age 18-30 and the method is mainly discourse-psychology. The 
section of Analysis discuss subjects as what and whom the young men consider to be a threat and which areas in the 
public space they consider to be dangerous and how they choose to handle the menace. The Analysis also focuses on 
how the informants speak about fear, how they define fear and what they consider arouse fear.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord : rädsla, maskulinitet, diskursanalys, socialkonstruktionism, offentlighet, genus, moralpanik 

 
Keywords: fear, masculinity, discourse-analyze, socialconstructionism, public space, gender, moral-panic 
 
 



Förord 
Jag vill passa på att tacka och lyfta fram ett antal personer som har varit mycket betydelsefulla i 
den process som ett magisterarbete innebär. Först och främst vill jag tacka min handledare 
Kenneth Peterson för hans stöd, aldrig sinande intresse och mycket värdefulla råd och tips. Jag 
vill även rikta ett tack till min familj och då speciellt till min mamma som faktiskt var den som 
först uppmärksammade ämnet ”unga mäns upplevelse av det offentliga”. Jag vill även tacka dig 
Alfred för att ditt tålamod och lugn. Ditt stöd har varit ovärderligt. Att skriva en d-uppsats 
innebär även en viss ensamhet och till och med ”isolering” och därför vill jag tacka mina vänner 
för dels support, dels sköna avbrott i uppsatsskrivandet. Tack Louise, Annika, Rebecca, Emma, 
Denise, Angelica och Sara med flera…. Slutligen vill jag tacka de som gjort uppsatsen möjlig, det 
vill säga mina informanter. Tack killar för ert engagemang och deltagande, utan er hade det inte 
blivit någon magister. 



Innehåll 

INLEDNING 1 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 1 
TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 2 
METOD, DISKURSANALYS 4 
DISKURSPSYKOLOGIN SOM TEORI OCH METOD 4 
DISKURSTEORINS ANALYTISKA REDSKAP 7 
IDENTITET OCH SUBJEKTSPOSITIONERING 7 
TEORIER 8 
GENUS OCH GENUSORDNING 9 
HEGEMONISK MASKULINITET 10 
RÄDSLA SOM ETT KONSTRUERAT FENOMEN 12 
MEDIAS DAGORDNINGSFUNKTION OCH MORALPANIKENS SYNDABOCKAR 13 
REFLEXIVITET 14 
ETISKA REFLEKTIONER 16 
URVAL OCH PRESENTATION AV INFORMANTER 17 

ANALYS 18 

FARANS GEOGRAFI 18 
VÅLDETS ARENA - KROGEN 21 
KONTROLL 23 
RÄDSLA 25 
RÄDSLAN FÖR DET OPROVOCERADE OCH OVÄNTADE 26 
RÄDSLAN FÖR ATT VARA FÖRSVARSLÖS 27 
RÄDSLAN FÖR ATT FÖRLORA KONTROLLEN ÖVER SIG SJÄLV OCH ANDRA 28 
RÄDSLAN FÖR DÖDEN OCH ENSAMHETEN 29 
RÄDSLA FÖR VAD SOM KAN HÄNDA ENS NÄRMSTA 30 
RÄDSLA FÖR VÅLDETS KONSEKVENSER - ATT FÖRLORA SIN FYSISKA FÖRMÅGA 31 
SOCIALISATION 31 
ATT TALA OM RÄDSLA 33 
ATT BESKRIVA SIG SJÄLV OCH ANDRA 34 
VÅLDTÄKT 36 
ATT TILLÄGNA SIG BILDER AV HOT 39 
DISKURSERNA OM DET HÄNSYNSLÖSA OCH PASSIVA SAMHÄLLET 42 



SAMMANFATTANDE REFLEKTIONER 44 

REFERENSER 49 

ÖVRIGA KÄLLOR 50 



 1

Inledning  
Att vara ung man framställs, dels av media, dels av olika statistiska undersökningar, som ytterst 
farligt och riskabelt. Denna föreställning baseras bland annat på att det främst är kategorin unga 
män som löper störst risk att utsättas för våldsbrott på offentlig plats. Samtidigt som denna 
kategori individer framstår som den mest olycksdrabbade redovisar exempelvis 
Brottsförebyggande rådet, BRÅ, undersökningar som menar att unga män är minst rädda för att 
vistas i det offentliga rummet. Däremot är det främst unga tjejer som, enligt deras statistik, 
upplever sig rädda och hotade när de nattetid befinner sig utomhus på offentlig plats. 1

Vad kan detta bero på? Är det verkligen så att det existerar en distinktion mellan upplevd 
rädsla och faktiskt, reellt hot? Denna föreställda skiljaktighet har uppmärksammats i både media 
och i forskarvärlden där det har spekulerats vida kring frågan varför statistiken ser ut som den 
gör, det vill säga varför kvinnor är mer rädda än män trots att de som kategori inte är lika utsatta 
för våld utomhus och i det offentliga rummet. Fokus har främst lagts på kvinnors berättelser 
kring upplevd rädsla och deras beskrivningar av hotbilder. 

Jag vill dock vända på perspektivet och istället rikta intresset mot den kategori som, av 
bland annat media och vetenskaplig forskning, beskriv som oräddast, det vill säga lägga fokus på 
unga mäns upplevelser av rädsla och hot. Carina Listerborn menar i boken Trygg stad att det 
föreligger ett svagt intresse att könsdefiniera män i forskning. Mäns deltagande i forskning brukar 
istället benämnas som normalforskning, det vill säga att de i egenskap av normsättare får 
representera människan i stort.2 Detta kan dock leda till att män blir förbigångna i djupare 
analyser. Istället beskrivs unga mäns åsikter och upplevelser som motsatsen till vad unga kvinnor 
berättar, slutsatser jag anser vara förenklade och generaliserande. Genom att fokusera på unga 
män och lyfta fram deras berättelser avser jag att fördjupa förståelsen för hur denna kategori talar 
kring rädsla.

Syfte och frågeställningar 
 Utifrån föreställningen att unga män inte är lika rädda som unga kvinnor ämnar jag vidare att 
studera den kategori som beskrivs, dels av media, dels av forskarvärlden, som oräddast och 
tryggast i det offentliga rummet, samt som förväntas agera utifrån dessa beskrivningar trots att de, 
enligt statistiken, är mest utsatta för våld på offentlig plats. Mot denna bakgrund har jag intervjuat 
unga män och fokuserar på hur de själva beskriver sina upplevelser och erfarenheter kring att 
befinna sig i det offentliga rummet. Syftet är att granska vilken eller vilka verklighetsbilder som 
presenteras och konstrueras i informanternas berättelser kring rädsla. I vilket avseende kan vi tala 
om rädslan som ett socialt konstruerat fenomen? Sett i ljuset av ett sådant perspektiv kommer jag 

                                                 
1 Flickor är rädda för att gå själva på kvällen, Apråpo, 2/2005  
http://www.bra.se/extra/pod/?module_instance=12&action=pod_show&id=647 
2  Listerborn, Carina, Trygg stad, diskurser om kvinnors rädsla i forskning, policyutveckling och lokal praktik (Göteborg, 2002), 
s. 92 
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att granska hur unga män, i interaktion med andra, konstruerar och reproducerar hotbilder. Vad 
innebär begreppet rädsla för unga män, det vill säga vilken betydelse och mening investeras i och 
knyts till begreppet genom informanternas beskrivningar och berättelser?  Hur skapas 
föreställningar kring vad som skall betraktas som farligt och hur väljer enskilda individer att 
hantera och förhålla sig till dessa hot? Finns det ett samband mellan individens sätt att se på 
rädsla och föreställningar kring maskulinitet samt existerar det en koppling mellan hur 
informanten väljer att hantera och bemöta ”faran” med vad som brukar betraktas som manligt? 
Det vill säga hur agerar och förhåller informanterna sig till gängse föreställningar kring manlighet 
som existerar i den kontext som informanten befinner sig i?   
 

Teoretisk utgångspunkt  
Jag kommer i föreliggande studie att utgå från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på hur 
individer bildar sin verklighetsuppfattning och världsbild genom språket. Ian Hacking påvisar i 
sin bok Social konstruktion av vad? att begreppet socialkonstruktionism är ett flitigt använt begrepp 
inom samhällsvetenskapen och därmed tenderar att urholkas i betydelse.3 Det är därför viktigt att 
belysa vad jag avser med att anlägga ett socialkontruktionistiskt perspektiv. Min tanke är även att 
redan nu knyta fast en röd tråd av socialkonstruktionism som sedan skall följa och genomsyra 
min studie.   
  I min studie kommer jag främst att utgå från Vivien Burrs resonemang kring hur människor 
konstruerar sin sociala verklighet i interaktionen med andra. Hon menar att de kategorier vi 
människor använder för att sortera och organisera vår omvärld inte är ”naturliga” eller ”äkta” 
indelningar. Det finns således inget inre väsen eller essens i människor, djur eller ting som gör att 
de är som de är. Däremot är det vi människor som i vårt dagliga möte och i våra sociala relationer 
skapar vår specifika version av vad som är verkligt och sant. 4 Den sociala världen inkluderar oss 
själva, även vi är en produkt av sociala processer och därmed har människor ingen given, 
bestämd natur. Vår kunskap om världen och oss själva är således helt beroende av våra kategorier 
och inte en avbildning av hur världen ”faktiskt” ser ut. Med denna teoretiska utgångspunkt går 
det inte att påstå att det existerar någon objektiv fakta, då alla ser och tolkar omvärlden ur sitt 
specifika perspektiv. Socialkonstruktionismen vänder sig därmed mot realismen och 
essentialismen, men även mot strukturalismen som menar att vår perception av verkligheten styrs 
av bakomliggande strukturer. 
 Människors sätt att tolka sin omvärld är dock beroende av den kulturella kontext som 
individen befinner sig i. Det är i den kulturella och sociala kontexten som definitioner, 
representationer och kategorier dagligen förs vidare, befästs och reproduceras. Vi föds in i en 
värld där åsikter, värderingar och normer redan existerar och med vilka människor använder i den 
vardagliga interaktionen med andra. Sättet vi förstår vår verklighet är beroende av hur, var och 

                                                 
3 Hacking, Ian, Social konstruktion av vad? (Stockholm, 2004) 
4  Burr,Vivien, Social Constructionism, (London and New York, 2004), s. 3ff 
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när vi lever, det vill säga det är historiskt och kulturellt betingat. Vår syn på verkligheten är alltså 
föränderlig med tiden och beroende av det sociala rummet, vi ska därmed inte ta för givet att just 
vårt sätt att förstå och tolka världen är det bästa och mest trovärdiga. 
 Enligt Burrs perspektiv, det vill säga att människor skapar sin verklighet genom den sociala 
interaktionen, är språket en grundläggande faktor eftersom det är när vi talar som vi konstruerar 
världen. Sättet vi människor tänker på samt de sociala regler vi tror på skapar en stomme av 
mening vilken uttrycks, upprätthålls och konstrueras i språket vi använder. Men varje specifik 
konstruktion och beskrivning av verkligheten skiljer sig från en annan och medför och berättigar 
vissa sociala handlingar som ställs i konstrast till dem de exkluderar. Det är i vårt samtal som vi 
upprättar gränser, inte bara för vad vi kan säga utan även för vilka handlingar som är möjliga att 
utföra. Beroende av vilken världsbild människor har samt föreställningen kring vad som är 
kunskap och sanning påverkas handlingsutrymmet i olika riktning. Man kan alltså säga att sociala 
konstruktioner får effekter i sociala handlingar.  

Det som styr bestämda sätt att tala om och förstå verkligheten på kan benämnas som 
diskurs. En diskurs refererar och är en regelstyrd framställning av en serie utsagor, metaforer, 
representationer, föreställningar, berättelser, påståenden, begrepp, teser och teorier som på något 
vis tillsammans producerar en särskild version och föreställning om någonting.5 Kenneth 
Petersson skriver i sin bok Fängelset och den liberala fantasin att man metaforiskt kan se diskurser 
som ”fönster genom vilka vi ser och begriper saker och ting”. Dessa diskursiva fönster hjälper 
oss i vår vardag genom att tala om hur vi ska förstå oss själva och kunna ”skilja ut det värdefulla 
från det värdelösa, det sanna från det falska, det rätta från det orätta.”6 Diskurser är alltså det som 
bestämmer och styr hur vi ska se på vår omvärld och reglera vad som är möjligt samt inte möjligt 
att tänka, säga och handla. Diskursen styr hur vi tillåter oss själva att se på saker och ting och 
därmed utesluts och diskvalificera andra sätt att betrakta verkligheten.7  Vi människor omges och 
är en del av en mängd olika diskurser, det vill säga olika sätt att tolka och framställa verkligheten, 
där varje diskurs kämpar för att erhålla tolkningsföreträde för vad som skall betraktas som sant 
eller falskt. Diskurserna existerar därmed sida vid sida i ständig konkurrens om hegemoni.8  Att 
inneha hegemoni innebär att en specifik diskurs vinner kampen om att erhålla tolkningsföreträde 
för hur människor bör definiera och förstå verkligheten. Den diskursiva konstruktion som 
besitter hegemoni kommer därför att dominera och betraktas som mer naturligt än andra 
alternativa synsätt.9  Vissa diskurser har dock en större tendens att betraktas som ”common 
sense”, det vill säga som mer logiska, mer trovärdiga, mer självklara och mer sanningsenliga än 
andra. 10 Detta varierar dock mellan vilken social och kulturell kontext vi befinner oss i och kan 
även förändras med tiden. I ett sätt att se på världen blir någonting otänkbart, medan i en annan 
                                                 
5 Burr,Vivien, Social Constructionism, (London and New York, 2004), s 64 
6 Petersson, Kenneth, Fängelset och den liberala fantasin  ,(Norrköping, 2003)  s 12 
7 ibid 
8 Mills, Sara, Discourse, (London, New York, 2004),  s. 17 
9 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000) s. 54f 
10 Burr,Vivien, Social Constructionism, (London and New York, 2004), s 67 
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möjlig värld framstår det tillhöra en av vardagens självklarheter. En diskurs är därmed aldrig 
fixerad utan har förändringspotentialitet.  
 Olika teoretiker, exempelvis Laclau och Mouffe, hävdar att det inte finns en värld utanför 
diskurserna. Med detta menas att det visst existerar en materiell värld, men det enda sättet för 
människor att uppfatta världen är genom diskurser, vilka i sin tur fastslår och bestämmer vår 
perception av verkligheten. 11 Laclau och Mouffe menar att det inte behöver handla om en 
motsättning mellan idealism och realism då de inte förnekar att exempelvis en händelse kan 
inträffa oberoende av mänsklig vilja eller tanke utan istället nekar till att händelsen skulle kunna 
”konstituera sig själva som objekt utan att vara underkastade någon form av diskursiva villkor”12  
Det finns följaktligen inget bestämt eller givet sätt att se på världen, då det inte finns någon 
”utkiksplats” utanför diskurserna ifrån vilken människor kan se en ”sannare” bakomliggande 
verklighet. Denna tes bekräftas bland annat av Iver B Neumann som i boken Mening, materialitet 
och makt hävdar att det inte finns någon rationell anledning att ta hänsyn till ”materia” i en 
diskursanalys, utan snarare på vilket sätt denna ”materia” representeras språkligt. 13  

Kritiker till socialkonstruktionismen menar bland annat att det kan ligga en fara i att 
benämna allt som socialt konstruerat eftersom konsekvensen kan bli en negering av fenomens 
betydelse. Ian Hacking menar exempelvis att en forskare måste våga benämna vissa företeelser, 
såsom misshandel av barn, som verkliga för att legitimera dess realitet samt framhålla allvaret i 
sådana övergrepp. 14  Jag vill dock framhålla att även den socialt konstruerade verkligheten är 
verklig. Naomi Scheman framhåller att om något faktiskt har blivit konstruerat så existerar det 
och är därför verkligt. 15Den socialt konstruerade verkligheten är således, enligt min mening, 
ingen abstrakt chimär som ligger ovan den verkliga verkligheten.      
 

Metod, Diskursanalys 

Diskurspsykologin som teori och metod 
Diskursanalys är ett vitt begrepp som inkluderar en rad olika inriktningar vilka alla har 
gemensamt att de utgår från socialkonstruktionismen och synsättet att människor konstruerar sin 
omvärld i interaktionen med andra. I min studie kommer jag främst utgå från Wheterells och 
Potters Diskurspsykologi och dess sätt att analysera hur människor uttrycker sig och använder sig 
av diskurser i interaktion med andra i vardagliga samtal. Diskurspsykologin menar att människor 
inte bara skapar mening genom att ta till sig av representationer av den sociala verkligheten utan 
fokuserar på hur individer aktivt använder sig av diskurser för att skapa mening i interaktionen 
med andra. Diskurspsykologin fokuserar därmed på vardagen som social praktik och hur 
                                                 
11 Burr,Vivien, Social Constructionism, (London and New York, 2004), Burr, s.90 
12 Neumann, Iver B, Mening, materialitet och makt,(Lund, 2003), s. 60 
13 Ibid, s. 18 
14 Hacking, Ian, Social konstruktion av vad? (Stockholm, 2004), s. 165 
15 Ibid, s.167 
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människor i mötet med andra använder sig av diskurser som resurser i sina argumenteringar. 
Fokus läggs främst på hur människor i tal, skrift och handling skapar versioner av sin sociala 
verklighet, versioner som framställs som självklara, objektiva och äkta för talaren. Det sätt varpå 
en individ talar berättigar ett visst sätt att agera. Människor konstruerar versioner av sanning i 
nära relation till handling som även bygger på att retoriskt undergräva andra alternativa 
konstruktioner och handlingsalternativ.16 I den sociala interaktionen skapas således olika 
versioner och representationer av vilka handlingar i det kollektiva livet som är rätt och fel samt 
skapar förställningar hur man skall kategorisera en grupp, en person eller en händelse. 17  

I boken Mapping the language of racism menar Wetherell och Potter att hur människor 
tillskriver kategorier mening, funktion samt psykologisk och social signifikans är etablerad i den 
diskursiva kontexten. Om kategoriernas tillskrivna definition och mening förändras kommer det 
även att förändra den diskursiva kontexten och vice versa. Individer konstruerar även aktivt dessa 
kategorier för retoriska ändamål och om dessa syften ändras så kommer även kategorierna av 
grupper att förändras.18   

Jag anser dock att det också är viktigt att ta fasta på att även om diskurspsykologin som 
diskursanalytisk inriktning främst intresserar sig för hur människor använder sig av diskurser i 
sina dagliga samtal, bygger människor i ”den konkreta diskursiva praktiken” 19 på eller omformar 
större sociala och kulturella struktureringar av diskurser. Det kan därmed vara av värde att 
anlägga ett visst makroperspektiv för att skapa en förståelse för hur människors utsagor dels 
representerar och bekräftar, men även skapar och reproducerar ett bestämt sätt att förstå 
verkligheten. I Laclau och Mouffes diskursteoretiska inriktning betraktas diskurser mer som 
”abstrakta storheter” och fokus läggs därmed på att granska vilka diskurser som cirkulerar i 
samhället och som på ett mer generellt sätt styr och begränsar handlingsutrymmet. Jag kommer 
dock inte att göra anspråk på att utföra en diskursteoretisk studie, men ser ändå ett värde att 
kunna applicera informanternas representationer i ett större socialt och kulturellt sammanhang  

För att frångå diskurs som ”abstrakt storhet” använder Wetherell och Potter begreppet 
tolkningsrepertoar, med vilken menas att diskurser kan användas som flexibla resurser i det 
sociala mötet med andra. De menar att man inte kan förvänta sig att individer skall hålla sig till 
enbart en diskurs i sitt sätt att framställa verkligheten utan att individer i olika sammanhang kan 
växla mellan olika tolkningsrepertoarer för att förklara och rättfärdiga sina argument och 
verklighetssyn.20 Diskurspsykologins analytiska fokus är därmed hur diskurser konstrueras i 
samband med socialt agerande, hur individer skapar och gestaltar verklighet i den sociala 

                                                 
16 Potter, Jonathan, Attitudes, social representations and discursive psychology, i Wetherell, Margaret (red) Identitites, groups and 
social issues, (London, 1996) s. 150 
17 Ibid, s 120 
18 Potter, Jonathan, Wetherell, Margaret, Mapping the language of racism, (New York, 1992), s.77 
19Whinter Jörgensen, Marianne & Phillips, Lousie , Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000) s.27 
20 Ibid, s.101 
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interaktionen samt vilka sociala konsekvenser dessa representationer eller versioner kan tänkas 
få.21  

I diskurspsykologin frångår man det mer traditionella synsättet på intervju och kodning av 
empiriskt material där enbart informanten och dess svar är av intresse för analys. Istället, menar 
Wetherell och Potter, ska diskurspsykologiska intervjuer behandlas som ”a piece of social 
interaction on their own right”.22  Intervjun skall alltså betraktas som en social interaktion mellan 
informanten och forskaren, där båda är ”analytic topic of interest”23 Både informanten och 
forskaren konstruerar versioner som kan visa på olika eller lika diskursiva uppfattningar, vilka är 
av intresse för analysen. Det är dock viktigt att beakta att forskningsintervjun som social 
interaktionen inte helt är på lika villkor mellan deltagarna. Steinar Kvale menar att det som skiljer 
en forskarintervju från ett vardagligt samtal är att den till viss del har en styrd struktur samt utförs 
med ett syfte. Forskningsintervjun utförs med en metodologisk medvetenhet, det vill säga att 
intervjuaren är medveten om hur frågorna ställs och är uppmärksam på vad som sägs samt är 
även observant på det samspel som utvecklas mellan intervjuare och informant. 
Forskningsintervjun, som samtal, innehar därmed en maktaspekt då forskaren till stor del styr 
samtalet,24 Genom att använda sig av en öppen eller halvstrukturerad intervju kan man dock 
undvika en allt för tydlig styrning av samtalet och istället låta informanten lyfta det han anser 
viktigt i sammanhanget.  Med en socialkonstruktionistisk utgångspunkt är forskare inte heller 
intresserad av att nå en verklighet bortom det som uttrycks av informanterna, utan är intresserad 
av den eller de diskurser som informanterna förmedlar i sitt sätt att tala om något. Det är viktigt 
att vara medveten om att det samtal som utförs mellan intervjuaren och informanten är placerad 
utanför den kontext som informanten talar om. Det som det språkas om i intervjun är således 
inte detsamma som det som inträffat eller händer på en praktisk nivå. Det går därmed inte att 
med intervjun som tillvägagångssätt undersöka vad som händer eller hänt utan enbart hur 
informanten talar om och beskriver det inträffade.  

Om man betraktar en intervju som en social interaktion så är det viktigt att man 
transkriberar både frågor och svar och sedan analyserar bägge. Kodningen kan utföras på så vis 
att man söker genom materialet efter teman. Forskaren bör inte vara låst vid redan formulerade 
teman utan vara öppen vid kodningen för nya ingångsvinklar. En annan metod kan vara att söka 
efter, som Whinter Jörgensen och Phillips uttrycker det, krispunkter. Med krispunkter menas 
tecken på att något felar i interaktionen, vilket i sin tur kan visa på en diskursiv motsättning 
mellan informanten och forskaren.  Exempel på detta kan vara att informanten försöker ”rädda 
situationen”25 genom att ta tillbaka eller formulera om ett yttrande eller att det ”råder oflyt”26 i 
intervjun genom att informanten är osäker, upprepar sig, ändrar fokus eller tystnar. Man kan även 
                                                 
21 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod,(Lund, 2000), s113 
22 Potter, Jonathan, Wetherell, Margaret, Mapping the language of racism, (New York, 1992), s.99 
23 Ibid 
24  Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 1997), s, 26 
25 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod,(Lund, 2000), s. 121 
26 Ibid 
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granska vilka pronomen som används då ett skiftande av exempelvis jag till vi, vi till dem kan 
explicera en lägesändring från en subjektsposition inom en diskurs till en annan. 27   

Diskursteorins analytiska redskap 
I analysen av mitt intervjumaterial kommer jag att låna diverse begrepp och analysverktyg med 
härstamning från Laclau och Mouffes diskursteori vilka kommer att brukas i olika grad i 
föreliggande arbete. Anledningen till detta är att jag anser att dessa verktyg är användbara och 
värdefulla i arbetet med att ”plocka isär” individers utsagor och skönja samband, skillnader och 
likheter i sättet man framställer verkligheten. Dessa begrepp är bland annat nodalpunkter och 
mästersignifikanter. Dessa begrepp kan förenklat kallas för knuttecken eller förankringspunkter28 
och lämpar sig som redskap då jag vill undersöka hur diskurser, identiteter samt sociala kontexter 
är organiserade. Nodalpunkt är det tecken i en diskurs som har en privilegierad status och kring 
vilket andra tecken ordnas.29  Gemensamt för begrepp som nodalpunkt och mästersignifikanter 
är att de är tomma i sig och måste sättas i relation till andra tecken för att vinna mening och 
betydelse. Denna betydelsebildning sker genom ekvivalenskedjor, vilket innebär att begrepp knyts 
samman och likställs med varandra. Genom att begrepp och tecken kopplas till varandra skapas 
associationer och på så vis fylls de med betydelse och mening. Ekvivalenskedjor blir därmed ett 
viktigt analysredskap då jag genom att följa hur olika tecken kopplas till varandra kan klargöra hur 
en diskurs, identitet eller ett socialt rum är organiserad.30  

Identitet och subjektspositionering 
Diskursteorins sätt att se på skapandet av subjektet är även av stor användning för mitt 
analysarbete. Diskursteorin menar att individer försätts i bestämda positioner av diskurser och att 
subjektet är detsamma som subjektspositionen i en diskursiv struktur. Till dessa positioner knyts 
sedan vissa förväntningar kring hur individen skall uppföra sig och vad som betraktas som 
möjligt samt omöjligt för personen i fråga att säga samt handla. En individs subjektsposition 
begränsar och formar därmed individens handlingsutrymme. Här blir begreppet mästersignifikant 
intressant då det kan betraktas som identitetens nodalpunkt eller förankringspunkt. Genom att 
granska ett subjekts mästersignifikant och på vilket sätt diskursen sedan erbjuder ett innehåll till 
denna, genom att knyta ihop signifikanter i en ekvivalenskedja, kan man skönja hur en diskurs 
skapar ett subjekt och tillskriver det diverse egenskaper.31   
Diskursteorins begrepp subjektsposition lämpar sig väl tillsammans med diskurspsykologins 
resonemang kring subjekt och identitet. Diskurspsykologin menar, i likhet med diskursteorin, att 
identitet är något som formas diskursivt. En individs Jag är en social skapelse och något som 

                                                 
27 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod,(Lund, 2000), 
28 Neuman, Ivar B, Mening, materialitet och makt, (Lund, 2003), s. 36 
29 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod,(Lund, 2000),  s. 33 
30 Ibid, s. 57 
31 Ibids. 51 
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konstrueras i interaktionen med andra. Diskurspsykologin som utgår från att människor aktivt 
använder sig av diskurser som resurser lägger dock fokus på hur individer i mötet av andra skapar 
trovärdiga versioner av sig själva. Potter menar i boken Identities, groups and social issues att när en 
individ genom sitt språk konstruerar versioner av världen skapar han eller hon samtidigt versioner 
om sig själv.32 Då människor i mötet med andra kan växla mellan olika diskursiva synsätt kan 
även identiteten som diskursivt subjekt skifta. En människa har således en mängd, relationella 
och flexibla identiteter. Detta innebär dock inte att en individ formar sin identitet från ”scratch” 
varje gång han eller hon talar utan människor skapar en kontinuerlig och sammanhängande 
identitet genom att välja och låsa fast en version av jaget.33 Detta kan benämnas som tillslutning. 
När en individ tillsluter en identitet kan det även innebära att individen baserar det på en 
föreställning om en gemensam, kollektiv identitet, exempelvis utifrån nationalitet, kön, etnicitet 
eller sexualitet.34 På så vis skapas kollektiva identiteter och föreställningar kring vad det innebär 
att exempelvis vara en svensk heterosexuell man. Även om de tillslutna identiteterna till synes må 
vara fastlåsta och fixerade till sin karaktär är de dock ständigt öppna för förändringar och kan 
omformas genom att exempelvis en föreställd gemensam identitet förändras.35  
Jag kommer att utgå från diskurspsykologins sätt att betrakta individen som förmögen att 
upprätta och uttrycka versioner av jaget. Samtidigt anser jag att diskursteorins resonemang om att 
människor försätts i subjektspositioner i en diskurs, vilket i sin tur påverkar handlingsutrymmet, 
är en viktig aspekt. Individer är således inte helt autonoma agenter utan påverkas av de 
strukturella och kulturella diskurser som organiserar en social kontext. Alla individer har inte 
samma rättigheter och möjligheter att tala om en sak på ett visst sätt. En individs position i en 
diskursiv struktur reglerar därmed, som jag tidigare nämnt, individens möjligheter att skapa 
versioner av verkligheten och av sig själv.  

Teorier 
Med socialkonstruktionism som teoretisk utgångspunkt har jag även, i min studie, använt mig av 
ett antal teoribildningar rörande maskulinitet, offentligt rum och rädsla samt medias 
dagordningsfunktion. Även om diskursanalys i sig skall betraktas och nyttjas som dels metod, dels 
teori är det av värde att även använda sig av element från andra teoretiska perspektiv för att 
kunna skapa djupare förståelse och kunskap för forskningsområdet ifråga.36 Jag kommer vidare 
att kortfattat presentera de teoretiska resonemang jag använt i min analys. Eftersom teorin om 
maskulinitet grundar sig på teorier kring genus och genusordning skall jag först ge en 
introduktion till detta teoretiska fält. 

                                                 
32 Potter, Jonathan, Attitudes, social representations and discursive psychology, i Wetherell, Margaret (red) Identitites, groups and 
social issues, (London, 1996), s. 170  
33 Potter, Jonathan, Wetherell, Margaret, Mapping the language of racism, (New York, 1992), s. 78 
34 Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod,(Lund, 2000), s.107 
35 Ibid, s.108 
36  ibid,s. 10 
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Genus och genusordning 
Identitet kan, som jag tidigare nämnt i metodavsnittet, sägas vara ett resultat av en rad olika 
diskurser där kategorier som kön, sexualitet, etnicitet, klass och yrke tillsammans bildar en 
individs uppfattning och känsla av ett komprimerat Jag. Genom identitet kan människan sedan 
förhålla sig till andra människor i den sociala interaktionen och i kontrast till andra skapa en 
självbild. Identiteter är dock inte fasta eller fixerade över tid då människors självbilder utgörs av 
överlappande och kontrasterade diskurser. Det är dock svårt att undkomma att ens identitet 
uppfattas som något stabilt och oföränderligt där vissa positioner kan upplevas som mer 
fastställda än andra. Vidare ska jag tala om en sådan till synes låst position, det vill säga hur vi 
identifierar oss i egenskap av man eller kvinna. Dikotoma könsuppfattningar och könsskillnader 
baseras främst på föreställningar om den reproduktiva förmågan, det vill säga att människor 
definierar varandra som olika utifrån kön genom att vi tillskriver varandras kroppar olika 
betydelser utifrån fortplantningen.37   

Hur skall man då förstå denna sociala struktur och uppdelning utifrån könsskillnader/ 
likheter? Yvonne Hirdman menar i sin bok Genus, om de stabilas föränderliga former att tankar, 
praktiker och förställningar om människor som kön kan förstås utifrån begreppet genus, det vill 
säga hur människor formas och formar sig till kvinnor och män. Vår dualistiska uppdelning av 
man /kvinna kan på så vis ses som en mänsklig uppfinning och konstruktion.38 Att utgå från ett 
genusperspektiv innebär att frångå tanken att det finns en färdigkönad kropp bortom den socialt 
skapade och symboliskt uppfattande kroppen.  Betydelser av kroppen kan således inte existera 
oberoende av hur vi, genom vårt tal, skänker mening till den. Det är via språket och våra 
representationer som vi uppfattar kroppen och kroppsliga förmågor.39  Könsskillnader är, enligt 
detta synsätt, ett resultat av att människor tillskrivs och identifierar sig med olika 
subjektspositioner, eller som man också kan uttrycka det, olika identitetspositioner som är 
tillgängliga för individer.40  

Genus handlar dock inte bara hur vi tillskriver människor och mänskliga kroppar olika 
egenskaper utan genomsyrar även hur vi tänker kring allt i vår omvärld. Connell menar i sin bok 
Maskuliniteter att en stor del av vårt tal samt handlingar bygger på kontrasten mellan kvinnligt och 
manligt.41  Manligt och kvinnligt blir således överförbara abstraktioner som vi använder för att 
skapa struktur och mening. Genus innehar i detta ordnande, enligt Hirdman, en central roll och 
är en betydelsefull beståndsdel i den sociala strukturen som helhet. 42  Hon menar vidare att 
exempelvis olika egenskaper, saker och sysslor blir bärare av en ”genusessens”, det vill säga vissa 
saker betraktas som maskulint och värderas därefter medan annat ses som feminint och därmed 

                                                 
37 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), s. 10 
38 Hirdman, Yvonne, Genus, om de stabilas föränderliga former, (Malmö 2001), s.14 
39 Nilsson, Bo, Maskulinitet, (Umeå, 1999), s. 22 
40 Ibid s.32 
41 Connell, Robert W, Maskuliniteter, (Göteborg, 1996), s.15 
42 Hirdman, Yvonne, Genus, om de stabilas föränderliga former, (Malmö 2001), s.58 
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förknippas med egenskaper som anses vara feminina.43 Hirdman introducerar sedan begreppet 
”genusordning”, vilket innebär att hur hierarkin och isärhållningen ser ut i genusrelationerna 
påverkar eller till och med skapar den sociala och institutionella strukturen. I och med att denna 
struktur utgör vår vardag, kultur och sociala värld är det en struktur vi tar för given och som 
självklar.44 Connell menar att man behöver se till olika faktorer som exempelvis makt och 
produktion för att förstå denna struktur. Relationer byggda på makt är det mest grundläggande 
elementet och i den europeiska/amerikanska genusordningen utgörs den av en manlig dominans 
och en allmän underordning av kvinnor. Denna relation benämns också ibland som patriarkat. 
Denna ordning ifrågasätts ständigt, men är på grund av sin förankring i våra sociala institutioner, 
såväl abstrakta (normer, värderingar) som reella (samhälliga sektorer), bestående. Man kan här tala 
om en maskulin hegemoni, som tar sig uttryck i produktionsförhållanden och kapitalets 
genuspräglade karaktär.45      

Hur kan då denna genusordning fortleva då den allt mer ifrågasätts och kritiseras från 
exempelvis feministiskt håll?  För att kunna ge en förklaring till detta måste diskussionen om 
genus förflyttas från den vetenskapliga kontexten och betraktas i vardagens praktik. Connell 
framhåller att vardagslivet är genuspolitikens arena, det vill säga det är främst i vårt dagliga liv och 
möte med andra som vi skapar genus och genusrelationer.46 Då vårt sätt att betrakta kategorierna 
man och kvinna har naturaliserats är vi fortfarande fastlåsta i en relativt traditionell syn på kön. 
Hirdman talar här om ett genuskontrakt, vilket är ett kontrakt vi människor upprättar för att 
strukturera upp vår vardag och fördela rättigheter, skyldigheter och ansvar mellan varandra.47 
Detta kontrakt bärs upp av båda könen, även kvinnor är delaktiga i detta för –givet - tagande. För 
att legitimera denna ordning används främst biologiska argument där kvinnors och mäns biologi 
styr vilken social position de ska inneha. Grunduppfattningen, enligt Hirdman, är att män ska 
bära det huvudsakliga ansvaret, det vill säga beskydda och försörja, medan kvinnan i sin tur ska 
stå för uppfödandet och omhändertagandet på en mer basal nivå. I det stereotypa 
genuskontraktet är således Hans skyldigheter Hennes rättigheter och vice versa. Detta kan dock 
uppfattas som ett strukturellt tvång som båda könen måste bära, vilket begränsar 
handlingsutrymmet för både män och kvinnor. Samtidigt upplevs denna tysta överenskommelse 
som en fördel då det underlättar vardagens göranden.48  

Hegemonisk maskulinitet 
Hur skapas då maskulinitet och hur förhåller sig vardagens män till föreställningar kring 
manlighet? Hirdman menar att kvinnlighet alltid skapas utifrån manlighet, kvinnor är antingen en 
”liten” ej fullbordad man eller den fundamentalt andra, alltså den raka motsatsen till det manliga 
                                                 
43 Hirdman, Yvonne, Genus, om de stabilas föränderliga former, (Malmö 2001), s 73 
44 Ibid, s 75 
45 Connell, Robert W, Maskuliniteter, (Göteborg, 1996), s. 98 
46 Ibid, s. 15 
47 Hirdman, Yvonne, Genus, om de stabilas föränderliga former, (Malmö 2001) s. 86 
48 Ibid, s. 88 
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könet. Män däremot konstrueras främst inte i jämförelse med kvinnlighet utan i jämförelse med 
andra män eller rättare sagt utifrån normen av manlighet.49  Denna norm av manlighet kan 
benämnas som den hegemoniska maskuliniteten. Begreppet hegemoni beskriver den ideologi eller 
världsbild som via institutioner blir en del av vardagen och som därmed tas som självklar och 
naturgiven.50 Robert Connell har sedan utvecklat teorin om den hegemoniska maskuliniteten, 
vilken innebär normen om den ”sanna” maskuliniteten vid en viss given tidpunkt. Han definierar 
hegemonisk maskulinitet ”som den kontrafiguration av genuspraktik som innehåller det för 
tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet.”51 Det är dock inte bara ett sätt 
att berättiga en manlig dominans över kvinnor utan även över andra typer av maskulinitet. Vad 
som ingår i hegemoniska maskuliniteten är dock föränderligt över tid och inte helt fixerat, 
innehållet kan alltså utmanas och bytas ut.52Det är således en idealform av manlighet i en viss 
social kontext.  

Viktigt att beakta är att det är få som förkroppsligar den hegemoniska maskuliniteten, utan 
det handlar om en norm, en idealtyp, som alla män måste förhålla sig till. Personifierade 
idealtyper i vår samtid kan vara idrottsstjärnor eller ledare i näringslivet, det vill säga män som 
besitter eller representerar de egenskaper som värderas högst, såsom fysisk styrka, intellektuell 
överlägsenhet och ekonomisk framgång. Men bara för att män i allt högre grad än kvinnor 
besitter maktpositioner i samhället är det inte detsamma som att alla män har tillgång till makt. 
Precis som det finns genusrelationer mellan män och kvinnor, finns det genusrelationer mellan 
män och män. Det finns alltså olika typer av maskulinitet, vilka dock har som gemensamt att de 
alla jämförs och ställs i förhållande till den hegemoniska maskuliniteten.  Connell väljer att 
benämna två ”undergrupper” av hegemonisk maskulinitet som ”de underordnade” och ”de 
delaktiga”.53 Då genusordningen bygger på en dominans och en underordning, måste även en 
grupp män underordnas. I vårt samhälle är det främst de homosexuella och transsexuella männen 
som subordineras de heterosexuella männen. Det finns även andra grupper av män som får en 
underordnade position, de så kallade mesarna och nördarna. Redan i skolan får dessa pojkar, som 
kanske inte fysiskt kan mäta sig med andra pojkar eller av någon annan anledning inte lever upp 
till den manliga normen, veta att de är annorlunda och inga riktiga ”grabbar”. Det är främst 
femininet som utgör grunden för den symboliska förnedringen, då de får öknamn som kärring, 
morsgris, klenis och fjolla. 54 Den delaktiga maskuliniteten karaktäriseras av en närhet och relation 
till den hegemoniska positionen utan att helt och fullt, som Connell utrycker det, ”befinna sig i 
patriarkatets frontlinje”.55  Med detta menas att mäns sociala liv präglas av ständiga 
kompromisser och förhandlingar med kvinnor och kravet på jämställdhet, samtidigt som de ska 
                                                 
49 Hirdman, Yvonne, Genus, om de stabilas föränderliga former, (Malmö 2001), s. 50 
50 Folkesson, Per, Nordberg, Marie och Smirthwaite, Goldina (red) Hegemoni och mansforskning, (Karlstad, 2000) s.38 
51 Connell, Robert W, Maskuliniteter, (Göteborg, 1996), s. 100 
52 Folkesson, Per, Nordberg, Marie och Smirthwaite, Goldina (red) Hegemoni och mansforskning, (Karlstad, 2000) s.38 
53 Connell, Robert W, Maskuliniteter, (Göteborg, 1996), s 102ff 
54 Ibid, s 102f 
55 Ibid, s 103 
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förhålla sig till normen av det ”sanna” manliga. Konstruktionen av den delaktiga maskuliniteten 
är därmed komplex och präglas av motstridigheter.56 Många män är positivt inställda till att skapa 
ett mer jämställt samhälle och är på så vis delaktiga i en förändring av konstruktionen av 
maskulinitet, samtidigt som de lätt faller tillbaka mot den hegemoniska maskuliniteten och 
återigen blir delaktiga i reproduktionen av denna dominerande position..57 Marie Norberg menar 
att flera olika maskulinitetsformer kan komma till uttryck hos samma man beroende av 
sammanhang och att maskulinitet därmed är föränderlig och något som skapas i sociala 
relationer.58  

Rädsla som ett konstruerat fenomen  
Rädsla som emotion har i vetenskaplig forskning främst behandlats som ett individuellt 
fysiologiskt eller psykologiskt fenomen, där känslan främst beskrivs som en skyddsmekanism 
vilken vi genetiskt har ärvt för att känna igen och skydda oss från fysiska hot och faror. Är det då 
möjligt att tala om rädsla som ett socialt konstruerat fenomen?  Etnologen Joachum Stattin 
frångår de biologiska teorierna i sin bok Från gastkramning till gatuvåld och framhåller istället att 
rädsla är en social akt eller företeelse som formas av en kulturell matris. Han menar bland annat 
att upplevelsen av rädsla är beroende av vilken mening vi skänker olika känslor i vår sociala 
kontext. Känslor kan ses som en samling kommunikativa symboler, vilkas mening är samhälls- 
och kulturbundna.59 Att jag blir rädd är för att jag har lärt mig att klassificera situationen som 
hotfull, det vill säga jag följer ett kulturellt inlärt mönster. Rädslan är alltså beroende av vart, när 
och hur vi lever. Dessa kulturellt inlärda situationer kan klassificeras efter rädslan för att skadas av 
den fysiska omvärlden, rädslan för att drabbas av den sociala omvärlden samt rädslan för att 
andra ska råka illa ut. Stattin talar om rädslans kulturella språk och menar med det att graden av 
upplevd rädsla kan variera mellan olika individer men att de följer en gemensam ”grammatik”.  60  

I den nutida samhället kopplas situationer av rädsla och hot till den urbana miljön och till 
de platser vi brukar benämna som offentliga.61 Begreppet ”offentlig” härstammar från tyskans 
öffentlich som betyder öppen och tillgänglig och inbegriper betydelsen av det allmänna och 
kollektiva.62 Staden kan sägas ha en dubbel och paradoxalt natur, den dels beskyddar oss, dels 
utsätter oss för faror.  Det är främst i staden som det vi, i vår sociala kontext, främst fruktar 
inträffar såsom överfall, rån, misshandel och våldtäkter. Stattin menar att förr i tiden 
symboliserade staden trygghet. Staden, som mänsklig konstruktion, upplevdes som den totalt 
kontrollerade omgivningen i jämförelse med den okontrollerbara, nyckfulla och farliga miljön 

                                                 
56 Johansson, Thomas, Det första könet? Mansforskning som reflexivt projekt, (Lund, 2000) s. 44 
57 Connell, Robert W, Maskuliniteter, (Göteborg, 1996), s. 103 
58 Folkesson, Per, Nordberg, Marie och Smirthwaite, Goldina (red) Hegemoni och mansforskning, (Karlstad, 2000), s.38 
59 Stattin, Joachum, Från Gastkramning till gatuvåld, en etnologisk studie av svenska rädslor , (Stockholm, 2006), s.10 
60  Ibid,s. 15 
61 Listerborn, Carina, Trygg stad, diskurser om kvinnors rädsla i forskning, policyutveckling och lokal praktik (Göteborg, 2002),  
s.3 
62 Ibid, s. 19 
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utanför, exempelvis skogen. Idag har de forna rädslorna flyttat in i staden och samtidigt som 
staden får beteckna mänsklig kontroll och rationalitet betraktas den som oberäknelig och 
farofylld. 63

Medias dagordningsfunktion och moralpanikens syndabockar 
Hur skapas då bilder och föreställningar kring vad som skall betraktas som farligt och varför 
kommer vissa platser och vissa mänskliga grupperingar att framställas och betraktas som mer 
hotfulla än andra?  Stattin menar att det främst är samhällets sociala organisationer som fastställer 
vilka faror som skall uppfattas som allvarliga.64 Dessa föreställningar förs sedan vidare och 
används av människor i den dagliga interaktionen. I det moderna samhället är media en 
betydelsefull kunskapsförmedlare, vilken kan betraktas som dels en arena för andra sociala 
organisationer, dels som en aktör i konstruktionen och representationen av verkligheten. I olika 
mediala organ såsom television, radio och tidningar förmedlas således inte enbart olika aktörers 
och sociala institutioners synsätt i exempelvis en samhällsdebatt utan media medverkar 
självständigt i att skapa nya problemställningar.65 Media kan därmed sägas inneha en 
dagordningsfunktion eller problemformuleringsprivilegium då exempelvis television och 
tidningar har ett starkt tolkningsföreträde för vilka sociala problem som skall uppmärksammas 
och anses som väsentliga. Dagordningsfunktionen fungerar således som en begränsande ram för 
vilka frågor som skall ges företräde framför andra samt hur samhällsdiskussionen skall hållas. 66 
Medias dagordningsfunktion leder till att vissa företeelser framställs som ett större hot mot den 
sociala ordningen än andra, vilket kan beskrivas som moralpanik. Begreppet moralpanik kan 
definieras som ”överdrivna reaktioner från olika samhällsaktörer på verkliga eller inbillade 
problem”.67 Dessa moraliska paniker uppstår främst i tider av social förändring och speglar en 
allmän oro över att moraliska värderingar är diffusa och i upplösning. I dessa moraliska paniker är 
det vanligt att en eller flera grupper av människor får gestalta och förkroppsliga det upplevda 
hotet och på så vis bära ansvar för den moraliska nedgången. Dessa människor kan liknas vid 
syndabockar eller ”folkdjävlar” och får fungera som en slags spänningsutlösare för den oro som 
existerar. Ester Pollack framhåller medias delaktighet i att vissa företeelser eller grupper av 
människor blir utsedda till syndabockar. 68 Media medverkar således i att definiera och förstärka 
bilder och föreställningar av hot vilket sedan används och reproduceras av vardagens människor. 
Vår rädsletradition kan därmed intimt sammankopplas med medias konstruktion av verkligheten. 

                                                 
63 Stattin, Joachum, Från Gastkramning till gatuvåld, en etnologisk studie av svenska rädslor (Stockholm, 2006) s. 110 
64 Ibid, s 15 
65 Blomberg, Helena, Kroll, Christian, Lundström, Tommy, Svärd, Hans, Medier och samhällsvetenskap, Ur: Sociala 
problem och socialpolitik i massmedier, ( Lund, 2004) s. 17 
66 Pollack, Ester, En studie i Medier och brott, ( Stockholm, 2001), s.56 
67 Pollack, Ester, Medierade brott, ur: Sociala problem och socialpolitik i massmedier, (Lund, 2004) s. 64 
68 Pollack, Ester, En studie i Medier och brott, ( Stockholm, 2001), s.56 
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Pollack menar vidare att medias strävan efter att skapa säljande nyheter resulterar i att bilder av 
hot kan överdrivas, förvrängas och stereotypiseras. 69

 

Reflexivitet  
Att arbeta med diskursanalys medför att jag som forskare måste förhålla mig till och beakta vissa 
aspekter som kan te sig problematiska. Winther Jörgensen och Phillips menar att en vanlig 
problematik för diskursanalytiker är att den diskurs eller de diskurser som är föremål för 
undersökningen ofta ligger forskaren nära och därmed är något man har egna åsikter om.70 Som 
en medlem av samhället är man en del av de diskurser som råder och det kan därför vara svårt att 
se dem som just diskurser, då de tas för givna och ses som självklara företeelser.  Bo Nilsson 
menar att samtal bygger på en kulturell metatext som bestämmer och kontrollerar mening och 
effekt av utsagor. I interaktionen med mina informanter använder vi oss, till stor del, av samma 
språkliga verktyg för att skapa mening i det vi säger och på så vis göra oss begripliga för varandra. 
Intervjun i egenskap av samtal bygger således på hur vi relaterar olika begrepp till varandra och på 
så sätt skapar betydelse i det vi säger.71 Under intervjuerna har det dock uppkommit situationer 
med störningar i interaktionen mellan mig som forskare och informanten, vilket tyder på, som 
Wheterell och Potter påvisar, en diskursiv motsättning. Dessa störningar bestod inte alltid av att 
informanten och jag uttalat gav uttryck åt två skilda tolkningsrepertoarer utan kunde exempelvis 
vara att informanten yttrade en åsikt som han sedan antog stå i motsats till min åsikt. Ett exempel 
på detta är när informanten Elias talar om tjejer och deras ”gnällighet”. 
 

… På nåt sätt så inbillar jag mig att, det vet jag inte om det ligger någon sanning i men, 
att tjejer är mer oroliga och sådär. Nej, men tjejer, ja. 
I: Vad tror du att det beror på? 
E: Nja, det vet jag inte, det har jag inte en aning om. Men, det känns ändå som, vi är 
verkligen, vi är inte två, vi är inte två människor med olika kön utan vi, vi har lite olika 
funktioner och sådär, alltså. Det är väl ett känsligt ämne att diskutera sådär men. Nej, 
men det känns, det är väl någon skillnad, inte bara i muskelmassan utan även i hjärnan, 
och det är väl egentligen bevisat att det är lite skillnad, men (I: hmm)ja. 
I: Hur tänker du kring det? Vad är det för skillnader? 
E: Öhh, tjejer, alltså väldigt , hmm,  det kan ju vara egen erfarenheter (paus) (I: ja, men 
kör på bara) Nej men att känslor, mer känsligt, tjejer, det är så jävla mycket gnäll och 
usch, tjut ibland, så man bara, ja, liksom, ja så är det. Ja, men det kan ju va att man är så 
själv och att det bara är jag som upplever det så. Nej, men det, man kommer ju inte nära 
någon annan heller egentligen så, det vet man ju inte. 

 
Elias förhåller sig i detta citat till dels sina egna värderingar, dels till en föreställning av vad jag 
kan tänkas tycka. Detta blir synligt i hur Elias stakar sig, tar tillbaka påståenden, framhåller att det 
                                                 
69 Ibid 
70 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), s. 28f 
71 Nilsson, Bo, Maskuliniteter, (Umeå, 1999), s.196 
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enbart är hans egen åsikt samtidigt som han försöker belägga sina åsikter genom att hänvisa till 
forskning kring biologiska könsskillnader. En anledning till att Elias inte verkar känna sig helt 
avslappnad när han formulerar sina tankar kring tjejers ”gnällighet” kan tänkas vara att jag, i 
egenskap av kvinna, förmodas ta illa upp då tjejer beskrivs som gnälligare än killar. 
  I intervjuerna måste även informanterna stundvis förhålla sig till språkliga diskursiva tabun 
som framkommer när den egna åsikten kolliderar med mer samhälliga normativa värderingar. Ett 
exempel på en kollision är när flera informanter anser att det främst är invandrare som 
medlemmar i kriminella gäng samt att det är de som ofta startar bråk, samtidigt som 
informanterna framhåller att det är fördomsfullt att tänka så och att de inte vill bli klassade som 
rasister. Detta blev speciellt tydligt under en del av intervjun vilken liknade en associationsövning 
där jag bad informanten att spontant svara vad han tänkte på i samband med ett, av mig utvalt, 
ord. Ordet ”gäng” förknippades av flertalet informanter med just invandrare, en association som 
upplevdes som något tabubelagt. Max: 
 

I: Ungdomsgäng? 
M: Ja, öhh, ska jag säga det första som kommer? Det första jag tänker på? Det var 
faktiskt, även om jag inte, jag är inte speciellt invandrarfientlig, men då kom faktiskt 
invandrare upp. Det är ofta, jag vet inte, men ofta är det invandrare och gäng, det känns 
som det, om man ser gäng, så är det, i alla fall här i XXX (hemstaden, min notering), 
folk med invandrarbakgrund. 

 
Genom att Max framhåller att han inte är ”speciellt invandrarfientlig” samtidigt som han menar 
att han spontant förknippar ungdomsgäng med invandrare så indikerar han att det kan finnas 
invandrarfientliga motiv att just hävda detta. För att sedan berättiga sin åsikt försöker han 
neutralisera påståendet genom att hänvisa till sina egna erfarenheter av att det faktiskt är vanligare 
att invandrare bildar gäng. 

Då jag utgår från intervjun som interaktion där även jag som forskare är föremål för analys 
blir det viktigt att reflektera kring vilka åsikter och känslor jag innehar och varför. Dessa egna 
värderingar och föreställningar kan även komma att påverka utformandet av det empiriska 
materialet då jag som intervjuare kan komma att styra intervjun i en viss riktning. Det är därför 
viktigt att i analysen se på min egen roll i vad som har skapats under intervjutillfället, exempelvis 
vad jag tar för givet i mina frågor. Informanterna bär även med sig en föreställning kring studiens 
innehåll vilket kan påverka svaren och i sin tur det empiriska materialet. Under flera intervjuer 
uppkom det situationer då informanten frågade mig om jag fick det svar jag önskade samt om 
han höll sig till ämnet. Jag fick även svar som tydde på att informanten hade en bild av vad vårt 
samtal skulle handla om. I början av intervjun med Oskar blir detta tydligt då jag bad honom 
beskriva vad offentlig plats är samt vilka känslor offentlig plats väcker hos honom. Oskar: 
 

I: Vilka känslor väcker offentlig plats hos dig? 
O: hmm 
I: eller väcker de några känslor? 
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O: hmm nähh, man slappnar ju inte av på samma sätt som hemma, men det kan ju 
bero på väldigt många saker. Det behöver ju inte bara ha med rädsla att göra. 

 
Med studien i bakhuvudet tar Oskar förgivet att jag tänker på emotionen rädsla när jag ber 
honom beskriva vilka känslor som offentlig plats kan väcka. Vi har tidigare i intervjun inte ens 
nämnt ordet rädsla vilket tyder på att Oskar innan har skapat sig en föreställning kring intervjuns 
innehåll och tema. 
  Det är även viktigt att problematisera hur de tankar, känslor, åsikter och värderingar som 
jag bär med mig kan påverka analysen? Det går inte att producera någon neutral och objektiv 
forskning, då förförståelse krävs för att kunna analysera och beskriva ett fenomen.72 Mitt resultat 
kan därmed inte frikopplas från min kulturella och sociala erfarenhet. Jag kan dock, genom 
reflexivitet, problematisera dels min roll i den sociala interaktionen, dels min egen 
kunskapsproduktion.  

Winther Jörgenssen och Phillips menar även att det existerar en problematik som ligger i att 
man som forskare accepterar att verkligheten är socialt konstruerade och att det är diskurser som 
producerar vad som skall betraktas som sant och falskt.73 Om detta är ens utgångspunkt hur skall 
man då förhålla sig till det man själv producerar? Att skriva är på sätt och vis att uppfinna eller 
omskapa verkligheten på nytt. Går det då att argumentera för att den verklighetssyn som man 
själv presenterar är bättre än alla andras? Denna problematik går dock inte att komma runt och 
därför, anser jag, att det bästa sättet att handskas med den är att acceptera att det resultat man 
presenterar är ett nytt perspektiv som innebär nya konstruktioner och kategoriseringar. 
Argumentet för att ändå göra diskursanalyser är att, genom att avslöja det som tas för givet samt 
de verklighetsuppfattningar som omger människor, visa hur världen konstrueras. Att 
problematisera det som tas som givet öppnar upp för diskussion och medvetandegörande om att 
det är till synes självklara inte behöver vara det och på så vis möjliggöra andra tolkningar av 
världen. 74

Etiska reflektioner  
 Då jag kommer att utgå från enskilda informanters utsagor i min studie är det viktigt att jag 
beaktar de etiska riktlinjer som finns rörande kvalitativ forskning. Jag kommer därmed att utgå 
från och följa Humanistiska samhällsvetenskapliga forskningsrådets, HSFR:s, fyra etiska riktlinjer, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.75 
Informationskravet innebär att forskaren på ett tydligt sätt skall informera deltagaren om studiens 
generella syfte, vad det innebär att medverka som informant samt vilka rättigheter informanten 
har.76 Jag har varit noggrann med att upplysa mina informanter om att deltagandet är frivilligt 
                                                 
72 Nilsson, Bo, Maskuliniteter, (Umeå, 1999), s.40 
73 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), s 29f 
74 Ibid, s.29f 
75 http://www.hsfr.se/etik/regler.htlm 
76 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 1997), s. 107 
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samt att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst under projektet. Samtyckeskravet 
gäller att jag som forskare måste ha informanternas medgivande till att delta i studien.77 Detta 
krav är främst aktuellt i studier där informanten behöver exempelvis målsmans medgivande, 
vilket inte varit ett problem eftersom samtliga informanter är myndiga. Däremot har det varit 
viktigt att informanterna har givits tillfälle att läsa igenom uppsatsen och därigenom haft 
möjlighet att kommentera mina tolkningar. Det har även uppkommit situationer under 
intervjuerna då informanter har berättat något högst privat vilket har medfört en känsla av 
utelämnande hos deltagaren. Det har då varit viktigt för mig att, under intervjusituationen, 
upplysa informanten att han inte behöver berätta om det känsliga samt försäkra honom om att 
det inte kommer att tas med i själva analysen. Konfidentilaitetskravet blir här viktigt, denna 
riktlinje innebär att informanten skall försäkras om att inga personliga data skall finnas med i 
arbetet samt att inga uppgifter skall kunna härledas till en enskild informant.78 Namn, ort, ålder 
samt enskilda händelser är därmed fingerade. Nyttjandekravet innebär att de inspelningar samt 
transkriberingar jag besitter enbart skall användas i forskningssyfte79 samt att enbart jag och min 
handledare har haft tillgång till detta empiriska material.    

Urval och presentation av informanter 
Mitt val av informanter utgick från att det skall vara unga män i åldrarna 18 till 30 då det är denna 
kategori som mest rör sig ute nattetid på offentlig plats. Jag har utfört sju halvstrukturerade 
intervjuer där vardera har varit 45 till 90 minuter långa. För att bevara informanternas integritet 
är, som tidigare nämnts, deras namn, exakta ålder samt personliga uppgifter fingerade. Mina 
informanter är Andreas, Elias, Oskar, Max, David, Niklas och Pelle. Alla informanter bor i 
samma, medelstora, stad i Sverige. Fyra stycken är dock inflyttade, tre från mindre städer, en från 
en större stad.  För huvuddelen av de inflyttade informanterna har flytten skett i sena tonåren, i 
och med antingen studier på gymnasiet eller universitet. Tre informanter är studenter på det 
lokala universitet, medan fyra har arbete, där arbetsuppgifterna främst är av praktisk karaktär. Av 
dem som arbetar upplevs arbetet, av de flesta, som en sysselsättning och inkomstkälla innan 
framtida studier. Flertalet av informanterna är verksamma inom en idrott, vissa tränar på hög 
nivå, medan andra håller sig till ett motionsplan. Ett urval av mina informanter är även 
engagerade i andra slags föreningar, som exempelvis ungdomsledare. Två informanter bor hos en 
eller flera föräldrar, två är ”kompisbo” alltså sambo med en vän, en är sambo och två bor själva. 
Av informanterna är det tre som benämner sig själva som singlar. Alla informanter menar att de 
en eller flera gånger i veckan rör sig ute på offentlig plats kvälls- eller nattetid och alla besöker 
även krogen en eller flera gånger i månaden 

                                                 
77 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 1997),  s. 107 
78 Ibid, s. 109 
79 Pripp, Oskar, Reflektion och etik, ur Kaijser, Lars och Öhlander, Magnus, Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999) s. 51  
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 I de citat som finns i analysen kommer mitt namn att betecknas som I (intervjuare), (…) 
betyder att en del av citatet är borttaget, fingerade platser och dylikt betecknas med XXX med 
efterföljande notering i (parentes).  

Analys 

Farans geografi 
Vad är egentligen en offentlig plats? Samtliga informanter kunde ögonblickligen relatera till 
offentlig plats som begrepp, men hade något svårare att definiera dess betydelse. Offentlig plats 
beskrevs som en större samlingsplats, torg, butiker, konsumparkeringen, staden, allt utanför ens 
lägenhet, människor, centrum, parker etc. I och med denna vida definition menar samtliga 
informanter att de dagligen rör sig i det offentliga rummet samt befinner sig ute flera gånger i 
veckan efter mörkrets inbrott. Att på kvällen cykla hem efter träningen eller gå en promenad 
med hunden är en del av vardagen och inget man närmre reflekterar över.  

När upplevs då den offentliga miljön som otrygg och vilka platser definieras som mindre 
lämpliga att befinna sig på? En informant menar att ordet offentlig plats leder tankarna till 
människor vilket i sin tur leder tanken till trygghet. Han menar att desto fler människor som 
befinner sig på en och samma plats desto tryggare och säkrare upplever han platsen. Däremot, 
efter mörkrets inbrott, kan platser som tidigare under dagen betraktas som ofarliga upplevas som 
osäkra och otrygga. Detta delvis på grund av de inte längre befolkas av människor. Den 
offentliga miljön kan således sägas ändra karaktär under dygnet då vår uppfattning av en plats 
skiftar beroende av tidpunkt.80 Informanterna kan sägas förhålla sig till en ”farans geografi” som 
inte bara innefattar platser utan även tidpunkter. Platser som beskrivs som farofyllda eller 
riskabla att befinna sig på är ute i vissa förorter, i centrum samt utanför vissa nattklubbar sent på 
helgen. Informanterna framhåller att trygghet inte bara handlar om antalet människor utan 
antalet nyktra människor. En plats befolkat av en stor mängd onyktra individer beskrivs som 
minst lika, om inte mer, riskfylld som en helt öde plats. Max säger: 

 
Det är mycket stoj och stim så, mycket alkohol, alhohol är klart att det spelar in, när 
många människor har varit ute på krogen och det, alkohol vet man ju påverkar sinnena, 
leder ofta till tråkigheter. Det är ofta alkohol inblandat när det händer saker så att säga   

 
Alkohol- och drogpåverkan beskrivs som de främsta orsakerna till varför bråk överhuvudtaget 
uppstår och de platser som relateras till intag av alkohol, det vill säga på krogen, utanför krogen 
och till och från krogen anses som mest riskabla att befinna sig på.  
 Informanterna särar även på trygga och otrygga områden i staden utifrån hemhörighet. De 
områden som de dagligen rör sig i nära hemmet, exempelvis sitt bostadsområde, upplevs som 

                                                 
80 Listerborn, Carina, Trygg stad, diskurser om kvinnors rädsla i forskning, policyutveckling och lokal praktik (Göteborg, 2002),  
s 3 
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trygga medan områden de aldrig eller sällan vistas i betraktas som mer riskabla. Föreställningen 
kring att vissa områden är farligare än andra kommer främst från media men också från andras 
berättelser. Andreas:    
 

Det är nog mer, vad heter det, såna hära. (paus) Vad ska man säga? Vissa områden 
som man, vad heter det, sämre rykte så att säga.  
I: Hmm, har du några exempel på sånna? 
A: (paus). Hmmm, om man ser, typ (paus) ja, hmm, bort mot X (en förort, min 
notering), bort ,mot där ja. Vissa områden, ja. Jag vet inte, jag har inte rört mig så 
mycket i de just nattetid så. 
 

De delar av staden som framställs som otrygga är således de områden som är okända. Stattin 
menar att människor delar in sin omgivning med hjälp av rituella och materiella gränser där det 
välkända och trygga också markerar vart det obekanta och skrämmande tar vid. Uppfattningen om 
vad som försiggår i dessa obekanta sfärer är främst baserade på andras berättelser som i sin tur 
tenderar att bli överdrivna och stereotypiserade.81

 Informanterna talar även om skillnaden mellan upplysta partier och mörka områden i det 
offentliga rummet. Andreas som ofta joggar ute på kvällen säger: 
 

…fast jag gillar det inte riktigt för, en del är sådära oupplyst så. 
I: Varför tycker du att det är ? 
A: Dels för att jag inte ser riktigt vart man springer riktigt, vart man går, man ser inte 
alla stubbar och stenar å, och så, men sen är jag tycker det är lite obehagligt, hmm, man 
tycker sig höra ljud. 
 

Andreas beskriver det som obehagligt att inte kunna se vart han sätter fötterna, men också för att 
han inte kan lokalisera vissa ljud. Mörkret innebär att personer, ting och dylikt kan hålla sig dolda 
vilket upplevs som olustigt. Han menar vidare att springa där det är upplyst innebär en trygghet 
eftersom det är lättare att ”ha större koll”82 samt förbereda sig på ett eventuellt möte. Att möta 
någon annan i joggingspåret innebär en kalkylering av fara där olika faktorer som ålder, utseende, 
kön samt klädsel avgör hur stort ”säkerhetsavstånd” man skall ha vid själva passerandet. Stattin 
menar att vi i det moderna samhället ständigt rör oss bland ett stort antal människor vi inte känner 
och att det därmed är svårt att veta vem som är ofarlig och vem som är en våldsman. Människor 
skapar därmed en förställning kring vad som kan tänkas symbolisera fara där utseende blir en 
viktig faktor. Genom dessa föreställningar konstruerar vi en farlighetsstämpel som vi använder oss 
av för att snabbt avgöra huruvida en individ kan utgöra ett hot eller inte.83     
 En annan informant, Elias, berättar att han ofta är ute på kvällen och rastar hunden. Även 
om han är noggrann med att poängtera att han inte drar sig för att gå där det är mörkt menar han 

                                                 
81 Stattin, Joachum, Från Gastkramning till gatuvåld, en etnologisk studie av svenska rädslor (Stockholm, 2006),s. 112 
82 Intervju med Andreas, 2005-12-11 
83 Stattin, Joachum, Från Gastkramning till gatuvåld, en etnologisk studie av svenska rädslor (Stockholm, 2006)s. 112 
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att det kan innebära ett visst risktagande, dels för att en eventuell förövare inte syns, dels på grund 
av avsaknaden av andra människor. Elias menar att han handskas med detta genom att via sitt 
kroppsspråk försöka signalera ut till en eventuell dold förövare att han fysiskt är större än vad han 
egentligen är. Elias: 

 
…däremot kan jag förbereda mig lite, typ som när jag går så. Annars när man går med 
händerna i fickorna kan jag till exempel ta ut händerna, hehe, och gå lite bredaxlat sådär, 
så att det ser ut som man är en riktigt stor (skratt) biff sådär så ifall någon skulle ligga 
och lura där så, ja. Och dessutom så att jag snabbt ska, sädär, men det är väl mer att 
man är, alla har väl lite mörkrädsla, det är ju inte egentligen att jag tror att det ligger 
någon galning där 

 
Elias menar vidare att han aldrig skulle använda sig av ett sådant kroppsspråk om han verkligen 
mötte någon utan att det mer är en strategi för att lugna sig själv i de situationer då mörkret 
skapar en situation av obehag.  
 Informanterna definierar även vissa ”riskgrupper”, det vill säga grupper som skall betraktas 
som mer farliga än andra att möta efter mörkrets inbrott. Dessa är bland annat ungdomsgäng 
samt mycket alkohol- och drogpåverkade personer. Ungdomsgäng som kategori beskrivs av 
samtliga som en grupp unga invandrare. Ungdomsgäng länkas även till orden våld, osäkerhet, 
brist på självförtroende och brott. Sammantaget utgör kategorin ”ungdomsgäng” en ytterst 
riskabel grupp att möta efter mörkrets inbrott, speciellt om alkohol finns med i bilden. De flesta 
informanter menar att det bästa sättet att hantera ett möte med ett gäng är att helt enkelt, om det 
är möjligt, byta sida av gatan eller ta en annan väg. Vid tilltal är huvudstrategin att ignorera eller 
svara avledande.  
 En annan strategi är att försöka se till att ha sällskap hem från, exempelvis, krogen. Att ta 
sällskap hem beskrivs av de flesta som mer ”trevligt” och ”roligt” än att gå själv. Max framhåller 
dock: 
 

…vi har väl sagt att, vi brukar ju försöka gå hem tillsammans, så det. Det är väl inte, vi 
har vi väl inte sagt, utan att det är en roligare grej att gå hem tillsammans och så, även 
tror jag för alla, även om vi inte snackar om att vi känner oss tryggare tillsammans då. Så 
kanske, jag vet inte om det är för att vi, om man inte vill säga någonting för att man inte 
vill framstå som en mes, om man inte vill gå hem själv eller nåt sånt där. Jag vet inte, 
men det känns absolut tryggare. 

 
Att gå hem tillsammans innebär en outtalad säkerhet. Det framställs dock som tabubelagt att i 
kompisgänget tydligt framhålla detta som en avsiktlig strategi för att skapa trygghet. Att i 
interaktionen med mig uttrycka detta som en medveten strategi är dock helt godtagbart, det är helt 
klart säkrare att gå två än en.    
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Våldets arena - Krogen 
Samtliga informanter är rörande ense om att det främst är ute på krogen eller i samband med 
krogbesök som flest hotfulla situationer uppstår. En central beståndsdel är, som tidigare nämnts, 
alkohol och alkoholens påverkan. Samtliga informanter framhåller att i en miljö full av 
alkoholpåverkade människor är det svårt att helt undvika bråk. Bråken inne på krogen kan liknas 
vid en ritual, en gränsens eller revirets ritual. Thomas Johansson menar i boken Det första könet? 
att maskulinitet delvis konstrueras genom en diskurs kring den manliga kroppen som kan kallas 
makt/dominans- diskursen. Denna diskurs handlar bland annat om betydelsen att kunna uppvisa 
ett säkert och behärskat yttre samt behovet av att kunna sätta upp gränser mot omvärlden. Detta 
behov av att kunna bevaka och markera sin gräns kan i sin tur kan komma i uttryck i fysiskt 
våld.84 Bråk uppstår främst på dansgolvet och påbörjas, enligt informanterna, att individer ur 
olika sällskap i trängseln stöter samman och därigenom träder innanför den uppsatta osynliga 
gränsen. Max menar:  
 

… det blir ju ofta tjafs, folk som dansar in i andra och sånna saker, det är ju en vanlig 
början till stora tjafs. Det är ofta om man frågar när det har varit slagsmål ” hur började 
det då?”, ”ja det var nån som dansade in i någon annan person. 

  
Att dansa in i någon annan kan sedan leda till ”tjafs”, det vill säga till verbala förolämpningar, 
knuffar och i värsta fall till slagsmål. Dessa ”tjafs” kan även börja med ett utbyte av blickar som 
genom kroppsspråk samt uppsyn utvecklas till en styrkemätning samt uppmaning till bråk. Elias: 
 

…det har väl hänt ett par gånger att killar tittat på en sådär, inte ur raggningssynpunkt 
då (skratt) utan mer, ja, då, glor helt enkelt och. Jag är inte den som söker upp bråk, jag 
har aldrig slagits och sånt där, jag undviker det så långt det går, men ähh, men sitter en 
och stirrar och man tittar pån och han sitter och stirrar på, då blir det ju att man tittar 
tillbaka och undrar med blicken ”vad glor du på?”, då skulle man vara benägen att slåss, 
då är det ett ypperligt tillfälle att göra det, för det är ju inte långt ifrån då. Då har man ju 
känt sig lite hotad då.   

 
Flera av informanterna menar att i en lokal med hög ljudvolym är blickar och gester samt ”en 
armbåge i sidan” sättet människor kommuniceras på om de vill mäta styrkan fysiskt. Flertalet 
informanter menar att de upplever denna akt som hotfull och försöker aktivt att undvika sådana 
situationer vilket i sin tur beskrivs som näst intill omöjligt. 
 Samtidigt som alkohol beskrivs som huvudsakliga orsaken till att vissa personer förvandlas 
till bråkstakar framhåller flertalet informanter att även deras handlingsmönster påverkas av 
alkoholintag. Informanterna upplever att för stunden kan alkoholen frambringa en känsla av 
säkerhet. David: 
 

                                                 
84 Johansson, Thomas, Det första könet? Mansforskning som reflexivt projekt, (Lund, 2000), s. 50ff 
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…alkohol kan ju både höja en och sänka en, självförtroendet då, men oftast så höjer det 
en väl. Och då upplever man sig själv som lite starkare och mer oövervinnlig och då är 
det nog lättare att ” skit i det du” att svara det än att gå därifrån. 

 
Samtidigt som flertalet informanter ger uttryck för ett normativt synsätt där bråk och osämja bör 
förhindras och lösas genom konversation eller att helt enkelt gå därifrån, berättigar dock intag av 
alkohol ett annat kontrasterande beteende. Detta beteende, att fysiskt slå tillbaka, förklaras och 
ursäktas av att de befann sig i ett onyktert tillstånd. Oskar berättar om en situation då han och en 
kompis hamnat i slagsmål ute på en nattklubb och hur han då upplevde situationen. Oskar: 
 

…viss, viss stress såklart. Men sen så var man ju ganska påverkad själv, så det var ju, det 
var ju lite vilda västern känsla, (I: hmm ja), typ nu kör vi så hårt som möjligt här ( I: 
hmm, ja) Öhh, så det var ju inte den oro som man kanske skulle känna om man, om 
man hade varit nykter på ljusan dag och det hade varit slagsmål. Utan man var lite mer, 
man tar det som det kommer, utan det här kan vara en kul grej. 

 
Situationen beskrivs som en ”kul grej”, att han nästan fick lite känsla av ”Vilda västern”, han 
menar vidare att hans kompis som först hamnade i slagsmålet till vardags är en ”väldigt lugn kille 
så” och att han i nyktert tillstånd aldrig hade gett sig in i en liknande situation. Flera informanter 
menar att i efterhand när de tänker tillbaka på sitt eget sätt att reagera och handskas med en 
situation upplever de istället osäkerhet och obehag. Att vara påverkad upplevs då som att de för 
stunden förlorade kontrollen över situationen och därmed hade kunnat försätta sig i en farlig 
situation. Oskar: 
 

…då har man mindre koll på situationen, folk blir mer, mer benägna att göra konstiga 
grejer på fyllan, liksom, det är svårare att överblicka, att hantera, att beräkna vad kan 
hända  

 
Att vara alkoholpåverkad bedöms också, av flertalet informanter, som ett tillstånd där de är mindre 
mottagliga för signaler om hot. Situationer som i nyktert tillstånd skulle uppfattas som hotfulla 
upplevs inte som lika allvarliga och handlingar som i efterhand bedöms som riskabla utförs utan 
större eftertanke. David menar: 
 

…man har inte så konkreta tankar överhuvudtaget mest, om man är alkoholpåverkad 
och flummar runt en massa, då tycker man inte, då finns det inga hot eller sånna saker, 
man tar ju väldigt lätt på allting.   

 
Att själv vara berusad kan även styra hur man uppfattar andra onyktra individer. I nyktert 
tillstånd kan en mängd alkoholpåverkade människor framstå som dels högljudda och stökiga, 
dels som oberäkneliga och opålitliga. Att sen själv befinna sig i samma tillstånd reducerar 
upplevelsen av att andra är skrikiga och impulsiva i sitt beteende. I intervjun med Niklas så 
framhåller han: 
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N: Det känner jag nog i sånt fall, ifall, det är så att man inte, inte har varit ute på krogen och 
ska gå hem en kväll liksom. Vid ett-hugget sådär, när man har varit hos en kompis och kollat 
på tv sådär, och är på väg hem, då kan man känna mer obehag att behöva liksom, ja, att en 
massa fulla människor dräller omkring. (…).  
I: Så det ligger en skillnad i om man själv är nykter eller om man är onykter? 
N: Det skulle jag definitivt säga. Alltså när man är onykter själv så upplever man inte andra 
som lika onyktra och störiga heller, och då har man ju oftast vart på krogen och det är ju en 
bullrig miljö, då reagerar man knappt på höga ljud liksom 

 
Enligt Niklas och övriga informanter upplevs hemfärden från krogen i onyktert tillstånd som 
säker och oproblematisk för stunden, men som nykter kan samma väg, befolkad med samma 
människor, upplevas som mer hotfull. Därmed kan ens promenad hem efteråt upplevas som 
farofylld, men samtidigt menar samtliga informanter dock att de sällan i efterhand reflekterar 
över vad som hade kunnat hända eller vilka konsekvenser ett visst handlande hade kunnat 
innebära.  

Kontroll  
När informanterna dels berättar om sitt vardagliga liv, dels talar om situationer så de känt sig 
hotade genomsyras deras framställningar av ett behov och önskan om kontroll. Att kunna 
hantera situationen samt att ha kontroll över sig själv och andra framstår som viktiga för samtliga 
informanter. Thomas Johansson menar att diskursen kring makt/dominans främst handlar om att 
inneha kontroll då färdigheten att kunna uppvisa en lugn och behärskad uppsyn kräver både en 
inre och yttre kontroll.85 Att vara man är därmed att besitta kontroll. 

Diskursen om makt/dominans kan sedan sammankopplas med diskursen om disciplinering 
då en kontrollerad kropp kräver en disciplinerad kropp. Connell menar att i skapandet av 
maskulinitet är kroppen och de egenskaper som förknippas med kroppen centrala. Kroppen blir 
på så vis en meningsbärare, maskulint genus är bland annat en särskild muskelform, 
kroppshållning och sätt att röra sig86. Diskursen om disciplinering handlar således om att ha 
kontroll och disciplin över kroppen, att vara stark, aktiv, kunna bortse från fysiska krämpor och 
kunna hantera och förneka emotioner. 87 Att känna sig kroppsligt stark och alert är, enligt 
informanterna, ett fysiskt skydd. En viss kroppshållning sänder även ut vissa symboliska signaler 
till omgivningen som inhyser respekt. Den fysiska styrkan inger även ett självförtroende, en 
känsla av säkerhet. Elias säger. 
 

…ja, men jag känner mig stark, att jag kan springa ifrån, att jag är stark, att jag kan ta en 
fight om jag skulle bli attackerad, om det skulle vara en riktigt stor bjässe. Men ja, 
absolut, man känner sig säker, absolut. 

                                                 
85 Johansson, Thomas, Det första könet? Mansforskning som reflexivt projekt (Lund, 2000), s. 50ff 
86 Connell, Robert W, Maskuliniteter, (Göteborg, 1996), s. 77 
87 Johansson, Thomas, Det första könet? Mansforskning som reflexivt projekt (Lund, 2000) s. 50ff 
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Kontroll handlar dock inte bara om fysik utan även om att ha kontroll och överblick över en 
situation. I en hotfull situation, menar en informant, är det viktigt att kunna läsa in hur 
situationen kan komma att utveckla sig och därmed förbereda sig. Oskar: 
 

…alltså man går i, en väldigt form, defensiv inställning, man måste, jag vet inte hur jag 
ska förklara, öhh, man börjar ju fundera lite på vad man behöver göra för att försvara 
sig själv och sina vänner, vad som kan hända. What is the worst case- scenarium, sådär 
va. 

 
Att kunna styra och hantera vilken utgång en viss situation kommer att få framställs även som 
viktigt. De flesta informanter väljer, i hotfulla situationer exempelvis en aggressiv ordväxling på 
dansgolvet, att resonera eller helt enkelt gå därifrån. Att ”ta till knytnävarna”88  är, av samtliga, en 
sista utväg. Istället upplevs slagsmålet som ett nederlag och som att sänka sig till en ovärdig och 
primitiv nivå. Att bibehålla kontroll, och i detta fall kontroll över sin egen person, är att bibehålla 
sin värdighet. Max menar: 
 

…jag har alltid varit ganska lugn och haft tålamod vid bråk, alltid ja, gå ut ur situationen 
på bästa vis, och bästa vis kan ju vara från person till person, vad den tycker. Men jag 
tycker i alla fall att, ja, att inget dumt händer, bråk, slagsmål å sånt där. 

 
Flertalet informanter menar att de helst ser att de har sällskap på väg hem från exempelvis 
krogen för att öka säkerheten och kontrollen över situationen. En informant hävdar dock 
tvärtom, att han hellre vill gå hem ensam eftersom han inte förlitar sig på vad hans sällskap kan 
utsätta hela gruppen för. Niklas: 
 

N: Nja, nej, jag går nog hellre ensam faktiskt. Eller det beror på vad det är för sällskap. Om 
det, om man är ett grabbgäng som är ute och går, då, öhh, jag vet inte, jag brukar ofta irritera 
mig på folk, nån går och skriker och härjar med folk, helt i onödan. Liksom. Det är bättre att 
bara gå hem. Så, nej, jag går nog hellre ensam i så fall. 
I: Känns det som om du har mer kontroll över vad som händer om du liksom går? 
N: ja, definitivt. 

 
Niklas som till varje pris vill undvika bråk ser det som en osäkerhet om en följeslagare inte riktigt 
har samma motivation. Därför upplevs ensamheten som en säkerhet och  garanti av att helt 
inneha kontroll över situationen.  

Kontrollen sträcker sig även till dem som står en närmast, vänner, familjemedlemmar och 
speciellt ens partner. De informanterna som har flickvän poängterar vikten av att veta när 
flickvännen går hem, vart hon går samt på vilket sätt hon färdas. Samtliga framhåller att de inte 

                                                 
88 Intervju med Andreas, 2005-12-11 
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vill att deras partner ska gå hem ensam en sen kväll utan starkt föredrar att får sällskap eller tar 
en taxi. Max säger:  
 

…jag tycker inte att hon ska gå hem själv, jag brukar komma och möta henne ibland, 
ibland händer det att hon är ute och kommer hem och har gått hem själv, då, då blir jag 
lite förbannad. Men, nej jag vill inte att hon gör det, det känns, det, det är en trygghet 
för mig, antingen om hon har med sig, får skjuts hem eller att jag kommer och möter 
henne. 

 
Att ha kontroll över hur flickvännen tar sig hem beskrivs som en känsla av trygghet. Då man 
förlorar denna kontroll, exempelvis genom att flickvännen går hem själv, uttrycks otryggheten i 
ilska. Flera av informanterna framhåller även att de föredrar att flickvännen har manligt sällskap 
framför kvinnligt, då en kille kan erbjuda ett bättre fysiskt skydd. Det manliga sällskapet kan 
således vara en ersättning för ens eget sällskap och kontrollen upplevs som starkare än om 
flickvännen slår följe med sina väninnor.   

RÄDSLA 
I informanternas berättelser förekommer orden hot, obehag samt rädsla som tre olika begrepp 
som länkas, liknas och skiljs från varandra. Hot framställs bland annat som ett hot om att utsättas 
för fysiskt våld. Andreas beskriver hot som ”nån som öhh, går emot mig och säger, hmm, vill 
skada mig”. Oskar menar i sin tur att han upplever situationen som hotfull om någon eller några 
tar kontakt med honom utan att de verkar vilja något speciellt.  Oskar säger: 
 

…när folk kan knuffa till en eller börja fråga, öhh, ” muckar du” eller ”vill du slåss” och 
sånt där va. ( I:. hmmm). Det känns hotfullt för mig, 

 
Dessa hot beskrivs som direkta hotelser, det vill säga informanterna kan se och höra hotobjektet 
och på så vis förbereda sig samt hantera situationen. Att uppleva dessa direkta hot är, enligt 
flertalet informanter, inte samma sak som att uppleva rädsla. Istället beskrivs dessa hotfulla 
situationer som obehagliga. Max berättar om en situation då han och en kompis blev förföljda av 
två killar hem från krogen. Max berättar: 
 

…vi har ingen aning om vilka det var, som påstod att vi hade knuffat till dom och sådär 
när vi stod inne och skulle beställa nån kebab eller vad det var, sånna där saker, sånna 
där tråkigheter, som, de följde efter oss hela vägen hem, till mig då. Så, det var aldrig, 
det var aldrig nåt, att det skulle bli nåt, men de tjafsade med oss hela vägen hem sådär. 

 

Att bli förföljd och verbalt hotad upplevdes av Max som fientligt och obehagligt. Max beskriver 
känslan av obehag som: 
 

…något som inte känns rätt i kroppen, det, det behöver ju inte vara det, man kan ju 
känna obehag för allt, jag kan känna obehag inför att gå till tandläkaren och så. 
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 Max menar dock att han inte blev rädd eftersom han och hans vän bland annat kände sig i 
fysiskt överläge då de var längre och kraftigare än sina förföljare. Rädsla betraktas, av samtliga 
informanter, som ett starkare uttryck än obehag.  Oskar beskriver rädsla som en känsla av 
extrem stress och ångest. Denna ångest beskrivs i sin tur som en form av panik, en panik som 
enligt honom gör att ”man kan tänka sig att köpslå på ett väldigt udda sätt, man kan tänka sig 
precis vad som helst bara man slipper vara i den situationen”.  Det som utlöser emotionen rädsla 
är främst känslan av hjälplöshet, att inte kunna styra och behärska situationen. Carina Listerborn 
menar i boken Trygg stad att kroppen som meningsbärare är en del av den rädslodiskurs vi 
uttrycker, det vill säga hur vi upplever kroppen påverkar diskursen och vice versa. I vår kontext 
positioneras den manliga kroppen som stark, aktiv och kontrollerad vilket i sin tur påverkar 
upplevelsen av och talet om rädsla.89 Det är således först när informanterna förlorar denna 
föreställning av styrka och kontroll som rädslan kommer. Denna rädslodiskurs där rädsla är 
synonymt med att förlora kontrollen är ett genomgående tema i informanternas berättelser. För 
att förtydliga hur informanterna talar om denna rädsla skall jag lyfta upp ett antal teman där 
känslan av utsatthet och maktlöshet är framträdande.   

Rädslan för det oprovocerade och oväntade 
Samtliga informanter uttrycker en rädsla för det oprovocerade och oväntade våldet, det vill säga 
att plötsligt bli anfallen utan förvarning. Detta oprovocerade våld beskrivs av några informanter 
som vanligt, av andra som ovanligt, samtliga ger dock uttryck för en oro och ängslan att själv bli 
utsatt. Även om ingen av informanterna själva har blivit utsatta för oprovocerat våld har samtliga 
en bild av vad det innebär. De flesta har bildat sin föreställning genom att de tagit del av en 
sekundär erfarenhet, det vill säga har hört någon annan berätta om en situation som inneburit 
oprovocerat våld.  I intervjun med Max berättar han om en kompis som blev oprovocerat 
överfallen på dansgolvet. Max: 
 

…han var på krogen då, var ute och dansade på dansgolvet då och han vet fortfarande 
inte, det är ingen som kan säga exakt hur det gick till då. Ja, tydligen så ska, ska han ha 
dansat in i en kille eller nåt sånt där, som blev mäkta upprörd och öhh och han tänkte 
inte mer på det, han tänkte inte på det för han märkte inte att han dansade in i nån, om 
han ens gjorde det överhuvudtaget, men som den här personen påstår (…)Han som 
blev upprörd, han försvann, kom tillbaks då och hade en flaska i handen då som han 
bara helt, drog över bakhuvudet på min kompis då (I:hmm) så han ja, tuppade av. Detta 
hände på dansgolvet alltså. (…) 
 han ramlade till backen då, kompisen min då, och varpå den andra snubben, som jag 
inte vet vem det är, går över honom med glasflaskan som då hade gått sönder då och 
slog honom en andra gång över ansiktet då. Men han rev upp ögat, riktigt illa, så han 

                                                 
89 Listerborn, Carina, Trygg stad, diskurser om kvinnors rädsla i forskning, policyutveckling och lokal praktik, (Göteborg, 2002), 
s. 35 
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fick ju åka in, ja, han har inte fått, jag vet inte hur många procent syn på det ögat då. Jag 
såg aldrig själv när det hände så, jag var inte ute den kvällen då 

 
Max berättar vidare hur han reagerade på händelsen och hur han efteråt har blivit allt försiktigare 
och mer vaksam när han är ute på krogen. Max: 
 

…det är som jag sa, det är inte så mycket man kan göra åt det, själv alltså, man kan inte 
göra så mycket själv för att en sån sak ska hända en själv. För det här var helt 
oprovocerat då, det är ju klart att man får sig en funderare, det kanske gör att man är 
mer försiktig, överhuvudtaget om man säger så. 

 
Max med flera andra informanter framhåller att hotet om att oprovocerat bli attackerad är något 
som kan hända alla. Det går att till viss del förbereda sig genom att vara försiktig och inte ge sig 
in i riskabla situationer. Samtidigt ligger själva rädslan i att det inte går att förutse en sådan 
gärning, flera informanter menar att ”händer det så händer det”.  
 En annan rädsla som flertalet informanter ger uttryck för är att hamna i bråk med, eller bli 
överfallen av någon som är beväpnad. Att människor bär vapen, i huvudsak kniv, beskrivs som 
allt vanligare och måste därmed betraktas som en potentiell risk. En situation, exempelvis ett 
bråk på krogen, kan således ta en oväntad vändning om motståndaren plötsligt tar fram en kniv. 
En till början upplevd kontrollerad situation kan därmed urarta till ett läge av försvarslöshet, då 
fysisk styrka inte spelar någon större roll i mötet med ett vapen.  

Rädslan för att vara försvarslös 
Att inte förmå förvara sig själv och sina närmsta framställs, av informanterna, som skrämmande. 
Situationer av försvarslöshet beskrivs exempelvis av informanterna som att ensam bli anfallen av 
flera personer eller, som tidigare nämnt, att bli offer för väpnat våld.  I intervjuerna framgick det 
dock att det inte bara var direkta våldsbrott som informanterna ansåg vara situationer med 
utsatthet som komponent. När jag frågade vilket brott som upplevdes som mest skrämmande 
svarade två informanter inbrott. Inbrott beskrevs dels som en situation av total utsatthet, dels 
som en kränkning av integriteten. Oskar beskrev att han främst är rädd för inbrott nattetid då han 
befinner sig sovande i sitt hem. Oskar:  
 

Nej, men, öhh, men till exempel inbrott, när man, nattetid, när man ligger och sover. 
När någon kan gå in i din lägenhet medans nån är i lägenheten. Som vanligtvis när 
någon gör inbrott kan man tänka sig att det är en tom lägenhet man vill gå in i, eftersom 
man inte vill bli påkommen. (I: nej) Men, just de här fallen då, som man hört, då folk 
ligger och sover, så kommer någon och gör inbrott och snor tv:n eller någonting i 
samma rum där man själv ligger och sover. 
I: Varför är det skrämmande? 
O: Därför att då är man så hundra procent utsatt, när man själv till exempel ligger och 
sover, så kommer det in någon påverkad eller våldsam eller så va. I ditt sovrum 
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Rädslan för inbrott handlar, för Oskar, inte om att bli av med materiella ting utan att, i sömnen, 
befinna sig i ett hjälplöst tillstånd. Att få besök av en våldsman inne i sitt sovrum medan han 
ligger och sover beskrivs av Oskar som att vara ”hundra procent utsatt”. Utsattheten upplevs 
som en hädelse av den egna integriteten, som ett intrång på det mest privata och personliga. 
Informanten Andreas talar också mycket om inbrott och den kränkande faktorn i just det brottet. 
Andreas: 
 

…det känns också obehagligt att folk liksom bryter sig in, liksom rör, tar i ens egna 
personliga saker. Att nån ska liksom ska komma hem och röra eller förstöra mina 
privata angelägenheter. 
I: Vad, var kommer den. Varför känner du en oro för just det brottet? 
A: Öhh, det är, det är liksom., speciellt om man har inbrott hemma, liksom, hemma i 
min lägenhet där, ska, där ska jag kunna känna mig säker på att liksom, här kan jag ha 
mina grejer hur som helst, liksom, dom grejer som, arvgrejer och sånt va. Släktgrejer 
som, dom få, det är mina grejer liksom. Att, det finns så mycket historia runt, om någon 
kommer och förstör dom eller tar dom. 
I: Hur skulle det kännas? 
A: Kränkande, att någon liksom kommer och rör om. Bland, ja 

 
Andreas framhåller att det kränkande och obehagliga är själva intrånget i det privata, att någon tar 
sig friheten att bryta sig in, vidröra och ta hans saker. Listerbom menar att då otrygghet och hot 
allt mer kopplas till den urbana och offentliga miljön skapas det en föreställning kring att det är i 
det privata rummet som tryggheten förväntas finnas.90 Inbrottet blir således en våldföring på ens 
personliga integritet samt en uppluckring av en föreställd trygghet. Andras och Oskar tar även 
upp i sina intervjuer det skrämmande med att inte kunna förbereda sig på och förhindra inbrott 
hemma. Inbrott får således symbolisera det brott som till störst del rymmer de faktorer man 
främst fruktar, brist på kontroll, kränkning av integritet och hjälplöshet.  

Rädslan för att förlora kontrollen över sig själv och andra 
Rädslan för det oväntade våldet handlar inte bara om situationer av bråk och överfall utan många 
informanter talar om rädslan att bli utsatt för exempelvis rattfylla. Det vill säga att utan förvarning 
möta och bli påkörd av en alkoholpåverkad bilist. Flera informanter framhåller att det är 
skrämmande att inte veta i vilket tillstånd mötande bilister är i. Återigen är det avsaknaden av 
kontroll som upplevs som jobbig, att inte kunna styra situationen. Faran i trafiken är, enligt 
informanterna, inget som de dagligen reflekterar över. Hotet blir först verkligt när de läser eller 
hör om situationer då människor drabbats av rattfylleri eller av annan anledning skadats eller 
omkommit i trafiken. Pelle menar att han främst blir varse riskerna i trafiken när det drabbar 
någon i samma ålder, någon han kan identifiera sig med. Pelle: 
 
                                                 
90 Listerborn, Carina, Trygg stad, diskurser om kvinnors rädsla i forskning, policyutveckling och lokal praktik, (Göteborg, 2002), 
s. 19 
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…det är inget man tänker på sådär, vardagligen, känns det. Utan det är ju sånt som kan 
komma upp vid. Ja, det var nån kille som, vid 25 bast, som körde ihjäl sig i X härom 
veckan eller när det var. 

 
Denna rädsla innefattar inte bara vad andra kan göra utan inkluderar även ens egna handlingar, 
det vill säga att tappa kontrollen över sig själv. Trafiken beskrivs som en arena där det är lätt att 
tappa kontrollen och försaka både sig själv och andra lidande. Elias talar om att han kan uppleva 
en slags hopplöshet, en hopplöshet över att han själv kan orsaka en situation där han och andra 
kan råka illa ut.   Elias: 
 

…jag kör, inte någon rallykalle kanske, men jag kör ändå rätt fort och öhh, blir irriterad 
när folk kör sakta framför och sånt. Ibland kör man om, lite snabbt och sådär och då 
kan jag bli förbannad på mig själv, att jag, att jag inte tar det lugnare liksom, det handlar 
kanske om 1, 2 minuter snabbare till jobbet eller vart det nu är. Att ta det jävligt lugnt 
eller jag kan bara känna ”varför ska jag köra bil?” när man kör och möter döden liksom 
med en meter, kanske två, tretusen gånger på väg till jobbet. Alltså, lite hopplöshet då, 
att det kan hända när som helst, och vart som helst. Och det är ju inte liksom på film att 
det blir lite otäck musik när det börjar närma sig nåt utan det kan ju vara mitt uppi 
favoritlåten och man är på bästa humör när det smäller till utan att man tänker på det. 
Ja, nej, det tycker jag är otäckt, riktigt otäckt, när man tänker så. 

 
Hopplösheten som Elias talar om är en känsla av att inte alltid ha kontroll över sitt eget 
handlande, att exempelvis köra snabbt och vårdslöst trots att han är införstådd med vilka risker 
det innebär. Han talar vidare om att det är lätt att bortse från riskerna i det dagliga livet och på så 
vis utsätta sig själv och andra för fara. Elias menar att detta risktagande i trafiken ofta beror på 
otålighet, stress och en viss grad av nonchalans, vilket kan leda till situationer där han i efterhand 
kan uppleva en rädsla eller ”hopplöshet” inför sig själv och sitt eget agerande. Hopplösheten är 
även, enligt honom, att olyckan kan ”hända när som helst och vart som helst” och därmed är 
utom all kontroll. Denna rädsla för att förlora kontrollen över sitt eget handlande är starkt 
förknippad med rädslan för döden, att förtidigt avsluta sitt liv.   

Rädslan för döden och ensamheten  
Döden framställs, av informanterna, som det man främst fruktar, och då särskilt, som David 
uttrycker det, ”inte döden i sig, utan att den ska komma tidigt”.  Rädslan för att dö är alltså 
rädslan för att gå miste om livet och inte få uppleva allt det man vill. Rädslan för döden 
inkluderar inte bara informanterna själva utan flera talar om rädslan att förlora någon närstående. 
Andreas: 
  

…att förlora någon som står mig nära. (…)att någon i familjen eller i närmsta kretsen 
ska gå bort eller så. Eller man kan ju inte påverka de gamla, men just att pappa, syrran, 
brorsan liksom, att det skulle hända där. Det är min största rädsla. 
I: och hur känns det? Om du skulle beskriva den rädslan. (paus) Är det något som du 
tänker på hela tiden eller något som. 
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A:  Nej, inte som jag tänker på hela tiden, det är det inte. Utan, ja, jag vet inte, min 
familj betyder så mycket så inte, jag skulle bli så knäckt.  
I: Hur känns det liksom sådär? Hur känns rädslan? 
A: Hmm, jag vet inte, men jo en oro liksom att inte få (paus) dela resten av livet med 
sina nära. Med allt vad det innebär, med allt som ingår.  

 
Att förlora en nära vän eller familjemedlem beskrivs, av informanterna, som det mest 
fruktansvärda som kan inträffa. Det skrämmande med döden är bland annat känslan av vanmakt 
och svaghet. Händelser och ting i livet går att kontrollera, men att styra över döden framställs 
som omöjligt. Döden blir därmed en symbol för total maktlöshet. Informanterna kopplar även 
samman döden med ensamhet då de bland annat talar om att stå ensam inför döden. 

Ensamheten framställs som ett ofrivilligt och sårbart tillstånd, en position som bör undvikas. 
Andreas, med flera informanter, menar att den största rädslan är att förbli ensam. Andreas: 
   

…det är nog det största, att jag, att bli ensam. För det är också en sak, jag har varit 
singel väldigt länge och jag har haft, det är liksom att bli ensam också, att inte träffa 
någon skulle knäcka en totalt. Att aldrig lyckas med det. 
 

Ensamhet är således inte bara en ofrivillig position utan är även förknippad med misslyckande, 
att ”aldrig lyckas med” att träffa någon att dela sitt liv med. Att vara ensam blir därmed synonymt 
med att vara oduglig, att inte vara en riktig man.  

Rädsla för vad som kan hända ens närmsta 
Informanterna beskriver att de inte dagligen reflekterar kring risken för att exempelvis bli utsatt 
för våld, befinna sig i en hjälplös situation eller dö en för tidig död. De menar istället att det inte 
finns någon mening med att ständigt känna oro för sig själv och sin situation. Däremot uttrycker 
flertalet informanter att de ofta är rädda för vad som kan hände sina närmsta anhöriga. 
Informanterna riktar främst sin oro till personer av kvinnligt kön, det vill säga mamma, syster, 
flickvän samt kvinnlig vän. Elias: 
 

…annars så, jamän brott på, mer rädd för brott på morsan alternativt flickvännen. För 
det kan ju inte jag kontrollera, jag kan, jag känner mig ju säker för jag, jag ser mig som 
stor och stark, kan försvara mig och inget händer mig, jag har kontroll, men jag kan inte 
ha kontroll över tjejen när hon kör bil, eller att hon är ute. Och det känns, det tycker jag 
är rätt tungt ändå, att. 

 
De informanter som har flickvän är, som jag tidigare nämnt, mycket noga med att veta, 
exempelvis, hur hon tar sig hem från krogen. Rädslan för att det ska hända flickvännen något när 
de själva inte är närvarande upplevs som en maktlöshet, att inte vara där och kunna ingripa eller 
rädda. Elias talar om att han som individ har kontroll över sig själv, han är stark och kan försvara 
sig. Hans fysiska styrka, och därmed upplevda kontroll, inkluderar dock inte alltid hans flickvän, 
vilket upplevs som frustrerande. Maria Wendt Höjer menar i boken Rädslans politik att män 
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tenderar att lägga över sin rädsla på andra än sig själva och då i huvudsak på personer av kvinnligt 
kön.91 Att framhålla och lyfta fram kvinnors sårbarhet i det offentliga kan ses som en del av 
konstruktionen av maskulinitet då män i kontrast till kvinnor framställs som starka och orädda. 
Wendt Höjer framhåller även att det kan upplevas som mer legitimt för en man att tala om den 
sortens rädsla eftersom det upprätthåller en stereotyp manlig roll som beskyddare och 
försvarare.92  

Rädsla för våldets konsekvenser - att förlora sin fysiska förmåga 
Då informanterna talar om rädslan att utsättas för oprovocerat våld, bli ett trafikoffer eller hamna 
i bråk där vapen är inblandat är det främst tänkbara konsekvenser som upplevs som 
skrämmande. Informanterna framhåller att de, näst efter döden som konsekvens, fruktar att 
skadas så illa att de förlorar sin nuvarande fysiska förmåga. Andreas: 
 

…att någon skulle sparka ned en så totalt liksom att det skulle knäcka ryggen så man blir 
förlamad. Att jag inte skulle kunna röra på mig, spela volleyboll, att vad heter det, åka 
bräda och sånt. Ryckas ifrån. Att det man pysslar med idag, att man inte skulle kunna 
göra det.  

 
Att bli utsatt för våld vilket får resultatet i en allvarlig skada beskrivs av Andreas som att ”ryckas 
ifrån”, det vill säga förlora förmågan att utföra aktiviteter han värderar som viktiga. Den 
kroppsliga förmågan framstår, för informanterna, som livsviktig och elementär i deras dagliga liv. 
Att då exempelvis bli förlamad och helt mista kontrollen över sin kropp beskrivs som en 
förintelse av Jaget, då självbilden helt skulle omvandlas. Då män i vår sociala kontext framställs 
och fostras till aktiva aktörer där kroppens styrka och funktionsduglighet ställs i centrum upplevs 
den svaga och mjuka kroppen som omanlig och ofullständig. Det existerar således en svårighet 
att tala om och koppla samman en manlig kropp med sjukdom, psykiska problem eller fysiska 
handikapp. 93 Vissa informanter framhåller att de inte skulle kunna fortsätta leva om de blev 
förlamade, att livet helt enkelt skulle upplevas som värdelöst i avsaknad av fysisk styrka och 
kapacitet.  

Socialisation 
Informanterna beskriver att det de som små främst var rädda för baserades på upplevelsen av 
fysisk svaghet. Att vara rädd för ”stora killar” är ett genomgående tema i informanternas 
berättelser kring barndomens fasor. Rädslan låg främst i att få stryk, uppleva sig hjälplös och 
förnedrad. Niklas menar dock att rädslan för att få stryk var en naturlig del av uppväxten och 
något alla pojkar får uppleva. Niklas: 
 
                                                 
91 Wendt Höjer, Maria, Rädslans politik, våld och sexualitet i den svenska demokratin, ( Malmö, 2002) s 13 
92 Wendt Höjer, Maria, Rädslans politik, våld och sexualitet i den svenska demokratin, ( Malmö, 2002) s. 25 
93 Johansson, Thomas, Det första könet? Mansforskning som reflexivt projekt (Lund, 2000), s. 68 
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Nej, det var väl inget sådär, ja, man fick väl stryk sådär nån gång när man gick i sjuan 
(fniss), men det var inte mer än, liksom nån annan. (…) 
I: Men det hände nånting i alla fall? 
N: Ja, det hände väl nångång att man,( paus) blev omkullsläng och ivägsläpad, som det 
är liksom. Jag var säkert rätt uppkäftig också, mot de äldre så att, så det hade väl sina 
förklaringar. 
I: Det var mer nånting som liksom, vad ska man säga, en naturlig del av uppväxten? 
N: Ja, det var liksom inget särkskilt så (I:nej) Det var det inte. 

 
Att bli ”omkullslängd och ivägsläpad” av en äldre fysiskt starkare pojke beskrivs som ett av 
barndomens självklara inslag. På så vis blev informanterna varse om vad det innebar att vara en 
riktig ”grabb”, att det inkluderade att besitta den fysiska styrkan, men också att vara orädd och 
tapper i mötet med någon starkare individ. 94 Barndomen var, enligt informanterna, en ständig 
styrkemätning där den lille svage pojken till slut växte upp, blev fysiskt starkare och därmed en 
man.     

 En annan av barndomens farhågor beskrivs som att inte synas och att inte få vara med i en 
kamratgemenskap. Rädslan för att lämnas utanför framstår som en känsla av osäkerhet och 
blyghet. Flera informanter framhåller också att de var rädda för saker som i dagsläget betraktas 
som absurda och irrationella såsom mörkrädsla och spindelfobi. Vissa informanter menar att de 
även ängslades för scenarier som i vuxen ålder framstår som orimliga. Elias berättar om att han 
var mycket rädd för kriget i Bosnien och att stridigheterna skulle komma till Sverige och drabba 
honom och hans familj. Elias: 
 

…jag hade en sån där liten, öhh, vad ska, skulle säkert heta depression idag eller nåt, 
men det beror väl på hur det sägert, det. Jag kommer ihåg, jag tror det var kriget i 
Bosnien då, eller, jag var inte gammal, och det tyckte jag var jätte läskigt, jag trodde der 
skulle komma upp till oss (I: hmm). Man såg på tv och sådär, det. (…)Men framförallt 
det där kriget, det var ju skit, det var jag jättenervös över. (I: Vad var..) Det grät jag ju 
för, för alltså, började gråta. 
I: Vad var det du var rädd för? 
E: Alltså, att det skulle komma upp till oss och vad som skulle hända min familj, och  
mig och mina nära så, 

 
Elias framhåller att rädslan för kriget till och med fick honom att gråta, något som i efterhand 
upplevs som fånigt och barnsligt. Att växa upp innebar därmed, för samtliga informanter, att lära 
sig hantera barndomens skrämselfaktorer samt lära sig att tygla sin osäkerhet. Att vara man 
innebär att vara kontrollerad och rationell, därmed framställs det som viktigt att tidigt lära sig att 
bearbeta sin rädsla. Att gå från pojke till man inkluderar även en kroppslig disciplinering, det vill 
säga att genom fostran lära sig att bortse från fysiska krämpor samt förneka emotioner. Att då 
gråta i rädsla för kriget i Bosnien framstår för Elias som larvigt och omanligt eftersom en 
grundläggande del av en pojkes socialisering är att lära sig att gråt är ett tecken på svaghet. 
                                                 
94 Johansson, Thomas, Det första könet? Mansforskning som reflexivt projekt (Lund, 2000), s.102f 
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Att tala om rädsla 
Då informanterna, genom socialisering, bär med sig föreställningar kring hur en man skall agera 
och hantera emotioner framstår det som svårt samt ovant att just tala om det som skrämmer en. 
Att prata om rädsla upplevs av flertalet informanter som krångligt och är inget de vanligtvis 
brukar diskutera i familjen eller med vänner. Informanterna menar att de gånger de i familjen har 
haft samtal kring rädsla är i situationer då det varit ett angeläget ämne, exempelvis vid dödsfall 
eller skilsmässa. Att utan vidare börja diskutera rädsla upplevs däremot som invecklat och 
onaturligt.  
 I kompisgänget upplevs det som ännu svårare att plötsligt ta upp rädsla som 
diskussionsämne. Max talar i sin intervju om att de i kompisgänget brukar diskutera hotfulla 
situationer de upplevt, men att de inte brukar diskutera vilka känslor händelser väcker. Max: 
 

…inte just känslan rädsla så, men, det vet jag inte om jag diskuterat om jag tänker efter. 
Nej, det vet jag inte, jag har diskuterat såna där saker som hänt, som de där exemplerna, 
som är jätteviktiga att diskutera, men, det innefattar ju rädsla, det är klart, det är fullt så, 
det är väl inget som kommer upp så, att vi kände oss hotade sådär (I:nej) Men det. 
I: Tycker du att killar, tycker du att du som kille får prata om rädsla? Alltså är det okey 
att prata om, om att man har varit rädd för nånting. 
M: Jo, det är, det får man ju är klart, men jag vet inte, om det faller sig naturligt, det är 
väl det om man sitter ett grabbgäng där och man ska prata om, dan efter, om man ska 
prata dan efter om det var gårdagen, då tar man ju inte upp, då kommer ju alla brudhak  
och alla sånna grejer upp istället, men man tar ju inte upp ”jag var lite rädd för det, den 
där killen som följde efter oss”, det blir inte så, jag vet inte. 

 
Max menar att det man som kille visst ges tillåtelse att tala om rädsla, men menar samtidigt att det 
inte faller sig riktigt ”naturligt”. Eftersom det inte känns naturligt väljer de att inte prata om det 
utan fokuserar samtalet på annat. Diskussionerna efter en hotfull situation fyller, enligt flera 
informanter, därmed en annan funktion, de är till för att uppmärksamma potentiella hotbilder. 
Genom kompisars berättelser lär de sig vilka vägar som är säkra att gå, vilka grupper av 
människor som skall undvikas och vilka olika handlingsalternativ det finns att tillgå. Pelle säger: 
 

…liksom att berättar nån för mig att, ja såhär och såhär liksom, då kan man liksom. 
Hamnar man själv i en liknande situation så kan man liksom, ha ett bättre omdöme. 
 

 Genom kompisars berättelser tillägnas sekundära erfarenheter av hot, diskussionerna kan 
därmed betraktas som en kunskapsförmedling i ”farans geografi”. Däremot framställer 
informanterna det som onödigt att djupare diskutera hur situationer upplevdes och kändes. Pelle 
menar även att det är ”dumt att gå omkring och grubbla” och därför kan för mycket tal kring 
känslor göra mer skada än nytta.  
  David framhåller att efter en hotfull situation är känslor som obehag och rädsla ofta 
underförstådda och det är därför onödigt att behöver tala om dem. David:    
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…nej, men det, nej just rädslan, det tror jag inte, det kommer nog aldrig upp, som, det 
tror jag alla, alla vet nog hur det är. Känner nog, att det var nog var lite obehagligt för de 
inblandade personerna, om de man pratar om, eller om alla, alla var med om det kanske, 

 
Då alla ”vet nog hur det var” finns det ingen anledning att tala om det. I intervjuerna 
framkommer det flera exempel på den ”outtalade” kommunikationen som finns i informanternas 
kompisgäng. Denna tysta och outtalade kommunikation inkluderar även oskrivna regler eller 
underförstådda normer som strukturerar och organiserar gemenskapen. Som exempel på en 
sådan underförstådd norm är att trots att samtliga informanter alltid försöker undvika att slåss är 
det en självklarhet att bistå en vän som hamnat i bråk. Att inte gå in och försvara en vän 
framställs som fegt och omanligt.  
  Informanternas berättelser tyder på att det inte finns en tradition av att tillsammans tala om 
det som skrämmer dem. Rädsla som fenomen är därmed något tabubelagt att diskutera bland 
dessa unga män. Känslor som sorg och saknad är däremot mer legitima att dela med sig av, men 
då i en situation där känslorna är aktuella, exempelvis vid ett dödsfall.   

Att beskriva sig själv och andra 
Informanterna talar ofta i termer av jag, vi och dem. I deras berättelser kring exempelvis hotfulla 
situationer på krogen framställs det egna handlandet i motsats till andras ageranden. Samtliga 
informanter beskriver sig själva som personer som försöker undvika bråk vilket ställs i kontrast 
till dem som kan benämnas som bråkstakar. Elias berättar: 

 
E: Ja, när man står och dansar, så får man en tryckare i sidan sådär hela tiden, man bara. 
De vill ju bara att man ska vända sig om och slåss egentligen. Men, ja. 
I: Vilka är dom? 
E: Dom?. Det är , jag vet inte hur jag ska kategorisera dom, jamän, det är väl egentligen 
alla människor, men det är väl också fördomsfullt kanske, men många invandrare som 
går ihop sig och skickar fram den minste killen och som räcker till knävecken på en och 
liksom tittar man sig runt så står ju hans 28 kusiner där och ska banka skiten ur en om 
man rör den där lilla. Men, ja, annars så, va fan, vem som helst kan det vara som. Men 
framförallt de som bara tränar på gymmet och blir starkare, de vill på nåt sätt mäta det. 
Jag kan mäta mig på fotbollsplanen, de behöver väl göra det någon annanstans. 

 
De som letar bråk på krogen definieras av Elias som unga manliga invandrare eller gymkillar som 
vill ”mäta” sin styrka. Även om han vidhåller att det egentligen kan vara vem som helst som 
startar ett bråk samt att det kan vara fördomsfullt att utmåla invandrare och gymkillar som 
bråkstakar är dessa kategoriseringar vanligt förekommande bland informanterna. Detta sätt att 
särskilja sig själv och den egna gruppen från andra skapar en känsla av tillhörighet och social 
identitet. Stattin menar att i beskrivandet av ”vi” i kontrast till ”dem” tenderar människor att 
nyttja en stereotyp mall där den egna gruppen sammankopplas med positiva egenskaper i 
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jämförelse med den kontrasterade gruppens sämre karaktärsdrag.95 Informanterna framställer den 
egna gruppen, det vill säga unga svenska killar, som de normala, oskyldiga och civiliserade medan 
Dom (invandrarna) beskrivs som motsatsen.        
  Att beskriva andra är således indirekt att beskriva sig själv. Genom att, exempelvis, tilldela 
tjejer olika karaktäristiska egenskaper och sedan ställa dessa i kontrast till sina egna karaktärsdrag 
skapas en föreställning kring manlighet och kvinnlighet. Informanterna positionerar sig därmed 
och tilldelar sig själva en identitet som man. Flertalet informanter anser exempelvis att tjejer är 
räddare än killar vilket främst beror på att de fysiskt är svagare än män. Graden av upplevd rädsla, 
enligt informanterna, avgörs därmed av upplevd styrka. Pelle: 

 
I: Tror du att tjejer är räddare än killar? 
P: Ja. Ja, det tror jag. 
I: Varför då? 
P: För att dom är oftast svagare. Inte kan försvara sig fysiskt, det är väl den främsta 
orsaken. 

 
Genom att gestalta tjejer som fysiskt svagare och därmed mer sårbara framställer de sig själva 
som kraftfulla och trygga, vilket medför en föreställning om att män inte antas behöva vara lika 
rädda som kvinnor. Flera informanter använder sig av dikotomierna stor och liten i sitt sätt att 
beskriva upplevelser av styrka och utsatthet. Max: 

 
I: Nej, tror du att tjejer är räddare än killar? 
M: också en svår fråga. Ja, det är möjligen. Det beror nog lite på också om man, om 
man går själv eller inte och sånna där saker, då känner de sig nog ganska små. Det är 
klart, det är ju vanligare att killar går hem själv än att tjejer går hem själva, (…)Så, men 
jag tror inte, ja, en tjej som går hem själv känner sig så stor om man så säger. Men, det 
finns, som jag säger jag känner ett visst obehag när jag går hem, så det, jag är ändå en 
stor, välvuxen kille liksom. 

 
Att vara liten kan dels handla om fysisk svaghet, dels en känsla av svaghet. Max menar att även 
han som är en ”stor, välvuxen kille” kan känna sig liten när han går hem ensam en sen kväll och 
därmed måste en tjej, som är fysiskt svagare, känna sig ännu mindre. Informanterna kopplar 
således, på ett tydligt sätt, ihop kroppslig fysik med upplevelse av säkerhet i det offentliga 
rummet.   

Informanterna framhåller även att det existerar en viss skillnad i attityd mellan tjejer och 
killar. Tjejer uppträder ofta mer lugnt och sansat medan killar har ett behov av att hävda sig i en 
hotfull situation. Detta handlingssätt kan leda till att killar i praktiken är mer utsatta än tjejer. 
David:   
 

                                                 
95 Stattin, Joachum, Från Gastkramning till gatuvåld, en etnologisk studie av svenska rädslor (Stockholm, 2006) s. 105 



 36

Killar är ju inblandade i mer grejer, det tror jag absolut. För tjejer, de är verkligen, 
ignorerar det bara, blir inte, jag har inte varit med om att en tjej har ställt sig och 
käftat emot egentligen, men det gör ju de flesta killar, kan jag tänka mig. Många killar 
gör det. 
 

Samtidigt som informanterna framhåller att tjejer är räddare menar de att det reella hotet är större 
för män. Denna, av informanterna, framställda paradox leder till en föreställning om att kvinnors 
rädsla ibland är irrationell och överdriven. Genom att beskriva tjejer som ologiskt rädda 
framställer informanterna sig själva som mer realistiska i sina bedömningar, men även som mer 
obetänksamma i sitt handlande. Informanternas beskrivningar skildrar, men också reproducerar, 
en tämligen traditionell syn på kön och dess olika karaktärsdrag.96 De själva i egenskap av män 
beskrivs som orädda, beskyddande och modiga, medan tjejer beskrivs som rädda, irrationella och 
veka.   

Våldtäkt  
Informanterna framhåller dock att kvinnors rädsla även handlar om risken att utsättas för sexuellt 
våld, en rädsla informanterna anser vara berättigad. Våldtäkt beskrivs av informanterna som det 
absolut råaste och mest kränkande brottet. I jämförelse med exempelvis misshandel betraktas 
våldtäkt som allvarligare och grövre då det antas förorsaka en större känslomässig skada. Oskar: 
 

…fast man tycker kanske att en våldtäkt är mer kränkande än att bli nedslagen. Så 
kanske det, uppmärksammas mera. 
I: Hur tänker du kring det? Alltså att det skulle vara mer kränkande. 
O: Jag vet inte, det har kanske något med att det har mer med något intimt och privatliv 
som kan, som kanske är mer känsligt än att bli nedslagen. 

 
Att utsättas för sexuellt våld beskrivs som ett intrång på det mest privata och intima, den yttersta 
förnedringen. Flera informanter menar att hotet om våldtäkt inskränker på tjejers rörelsefrihet i 
det offentliga rummet, något som beskrivs som hemskt. Andreas: 
 

 …ja, alltså jag tycker det är, jag tycker att det är otäckt och vidrigt liksom att de inte ska 
få röra sig fritt liksom, att man inte ska få gå hem utan hända nåt. 

 
Att tjejer inte kan röra sig hur som helst under dygnets alla timmar beskrivs dock som ett faktum, 
en realitet som tjejer måste förhålla sig till. De informanter som har flickvän menar även att de 
måste förhålla sig till denna risk och ser det därför som ett ansvar att exempelvis möta 
flickvännen eller betala hennes taxi. Detta sätt att tala och tänka kring kvinnors utsatthet i det 
offentliga rummet reproducerar bilden av hennes sårbarhet och hans roll som beskyddare. 

                                                 
96 Listerborn, Carina, Trygg stad, diskurser om kvinnors rädsla i forskning, policyutveckling och lokal praktik, (Göteborg, 2002), 
s. 80 
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Informanterna diskuterar och förhåller sig även kring diskursen om skuld, det vill säga huruvida 
den våldtagna kvinnan har ett eget ansvar för det inträffade eller inte. Max: 
 

… det har ju varit snack om, tjejer får skylla sig själv nästan ibland när de blir våldtagna, 
sådär, det håller jag absolut inte med om, men, det vet man ju, man har ju sett sånna 
debatter också, folk som säger det, de var för lättklädda och sådär. Det är klart man kan 
göra mer eller mindre för att, nej, tjejer kan inte göra nånting för, de kan aldrig, vara 
värda en våldtäkt var jag nära att säga. Man kan ju, nej det finns inte. Så hemsk grej ska 
ingen, ingen människa behöva utsättas för, oavsett om man har kortkort eller liksom 
overall på sig. 

 
Max förhåller sig i citatet till två kontrasterande diskursiva synsätt om våldtäktsoffrets skuld och 
ansvar vilka är diskursen om att kvinnan själv genom handling kan förhindra en våldtäkt samt 
diskursen om att kvinnan aldrig kan skuldbeläggas. Max väjer i sitt resonemang att framställa att 
kvinnan alltid är oskyldig och ej ansvarig för brottet. Diskursen om kvinnans skuld finns dock 
representerad i nästan samtliga informanters berättelser kring våldtäkt. Elias diskuterar i sin 
intervju kring hur både kvinnors och mäns utseende kan leda till brott. Elias: 

 
…likadant det kan ju vara en snygg tjej eller det kan vara en tjej som klär sig mer 
utmanande, sånna saker., det är ju jätte sjukt att det ska vara så, att det ska vara sånna 
saker som avgör om de blir våldtagna och sådär, jag menar det är ju sånt som avgör 
menar jag, som sagt då tror jag inte, det är inte mellan könen utan individen, en tjej med 
stora tuttar och urringning eller en kille som ser väldigt dryg och självsäker ut. Dom 
ligger nog mer i riskzonen än en vanlig Svensson, sådär, så det tror jag inte har med 
könen att göra. Även om det är mycket snack om tjejer och våldtäkter, och det är helt 
rätt 

 
Elias menar att ett utmanande yttre kan verka provocerande och därmed vara avgörande faktor 
huruvida en tjej blir våldtagen eller inte. Han menar vidare att även stora, dryga och till utseendet 
självsäkra killar löper större risk att bli misshandlade. En kvinna kan därmed förhindra en 
våldtäkt genom att klä sig mer neutralt. Maria Wendt Höjer menar att det är vanligt att finna 
faktorer utanför själva gärningsmannen för att förklara motivet till en våldtäkt där offret ofta får 
bära en del av ansvaret. Dessa förklaringsmodeller kan sedan leda till samhälleliga diskursiva 
synsätt kring våldtäktsoffrets skuld som kvinnor måste rätta sig efter, det vill säga klä sig mer 
neutralt, undvika vissa platser i det offentliga rummet och avstå från ett ”promiskuöst” leverne.97    

Informanterna tar, genom sitt sätt att tala, det som självklart att ett våldtäktsoffer är en 
kvinna. De tar därmed förgivet att våldtäkt inte är ett brott som kan drabba dem själva, i 
egenskap av man är de inte ett potentiellt offer för sexualiserat våld. På detta sätt definierar 
informanterna det brott de anser som mest allvarligt samtidigt som de själva ställer sig utanför 

                                                 
97 Wendt Höjer, Maria, Rädslans politik, våld och sexualitet i den svenska demokratin, ( Malmö, 2002) s. 11 
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dess riskzon. Våld i det offentliga rummet får därmed en ”genusessens”98, misshandel 
sammankopplas med män och våldtäkt med kvinnor.  Då informanterna även menar att 
misshandel som brott inte är lika grovt och förnedrande som en våldtäkt saknar de ett, i 
förhållande till våldtäkt, motsvarande hot mot den kroppsliga och sexuella integriteten.  Elias; 

 
Fysiskt är det kanske mer skada för den som blir misshandlad, men det kan oftast säkert 
vara misshandel också våldtäkt så, men nej, det förstör så mycket en våldtäkt, det kan ju 
misshandel med göra, men det läker väl oftast ihop om det inte var för svårt. Det sätter 
väl också sina spår, men en våldtäkt kan nog sitta i, förstöra någons liv, totalt tror jag. 
Det beror väl på hur man reagerar. Nej, nej det är nog grymt. Att känna den här 
maktlösheten, som en del tjejer kan känna, att de som sagt inte har något att säga till om 
och ja, nej, det är nog inget vidare. 
I: Är du själv rädd för att bli våldtagen? 
E : Nej, snarare så att man skämtar om det med kompisarna, i så fall. Men det har jag 
väl svårt att tänka mig in i den situationen, men det vore ju inte roligt. Nej, usch. 

 
Samtliga informanter svarar med förvåning på frågan huruvida de själva är rädda för våldtäkt. 
Pelle;   

I: Är våldtäkt något som du är rädd för? 
P: Våldtäkt? Jag som man skulle blir våldtagen då? Nej, det, det är inget som, det är nog 
inget som jag ens har tänkt på. (I:nej) Det är nog väldigt ovanligt också, så, nej, det är 
ingenting som jag tänker. 
 

Att som man bli våldtagen betraktas som absurt samt orealistisk och är sålunda inget som finns 
med i föreställningen kring olika potentiella hotbilder. Detta kan delvis förklaras, enligt 
Listerborn, med att pojkar, i jämförelse med flickor, inte fostras till att ta hänsyn till hotet om 
våldtäkt. Flickor däremot får tidigt lära sig vad våldtäkt innebär och hur de kan undvika att 
hamna i ”fel” situationer. Pojkar och flickor fostras därmed utifrån bilden av att det är flickor, 
inte pojkar, som blir våldtagna.99  Oskar tror dock att det existerar män som blir våldtagna men 
att det å andra sidan aldrig talas om det. Oskar: 
 

I: Är du rädd för att bli utsatt för en våldtäkt eller sexualiserat våld? 
O: Nej, det oroar jag mig inte för, för att, antingen så är det så att det händer ofta men 
att det inte pratas om det, vilket jag delvis tror är sant, men jag tror att risken för att 
män ska bli det är väldigt liten. 
 

Även om det förekommer våldtäkt på män betraktas det inte som ett förekommande problem då 
det inte talas om det. Det vill säga om ett fenomen inte omtalas existerar det inte heller i vår  
tankevärld. 

                                                 
98 Hirdman, Yvonne, Genus, om de stabilas föränderliga former, (Malmö 2001) s. 73 
99 Listerborn, Carina, Trygg stad, diskurser om kvinnors rädsla i forskning, policyutveckling och lokal praktik, (Göteborg, 2002), 
s. 84 
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Oskar framhåller vidare att han tror att tjejers rädsla för våldtäkt till stor del beror på 
medias presentationer. Dessa mediala bilder fungerar även som mansförnedrande då alla män 
målas ut som potentiella förövare. Oskar:   

 
I: Hmm, tror du att tjejer är räddare än killar? 
O: Ja, det tror jag. Därför att just nu í alla fall håller media på med att blåsa upp en bild 
att det är jättefarligt att vara tjej och att alla killar är monster, tycker jag i alla fall. Och, 
alltså det är lite grova generaliseringar, men det är, jag tror att väldigt många tjejer tar till 
sig av det här och blir ganska skraja. 
I: På vilket sätt, kan du utveckla det lite? 
O: Att, öhh, att man har uppmärksammat väldigt mycket våldtäkter just nu. Och som 
jag har fått bilden så är flesta offren, öhh, tjejer på väg hem från krogen eller som har 
varit ute och festat eller så där va. Så har de blivit överfallna av en eller flera män, så, då 
identifierar sig alla tjejer och tänker att ”nästa gång vi är ute och festar så kan det hända 
mig”, även fast jag tror att risken, att risken att bli utsatt för den typen av våld är lika 
stor som killen, bara att det uppmärksammas mer. 

 
Media bär därmed, enligt Oskar, ett visst ansvar för att kvinnor upplever sig hotade och rädda, 
samt bidrar till stereotypa bilder av män som potentiella våldsmän. Dessa föreställningar upplevs 
av flera informanter som kränkande. Pelle berättar om hur han försöker förhindra att framstå 
som hotfull.  Pelle: 
 

När man går hem alltså, då, då kan man märka att nån tjej som går framför börjar 
skruva på sig och gå snabbare och sådär. Då blir man först förvånad och så, men sen så 
förstår man att, fan det kanske är jag hon är rädd för. 
I: Hur känns det? Vad gör du? 
P: Alltså det känns ju inget vidare, jag vet ju att jag är helt ofarlig, men det kan hon ju 
inte veta. Ähh, jag försöker gå lite långsammare, visa att jag inte är intresserad och så, 
kanske byta sida på gatan eller nått. Det är svårt, man vill ju inte skrämmas. Men man 
kan ju inte direkt ropa ”Hallå, jag vill inget, vill liksom inte våldta dig”, nej då skulle hon 
säker bli ännu mer skraj. 
I: Hur känns det? 
P: Förnedrande faktiskt,  skumt att nån kan tro att jag skulle kunna våldta.  

  
Att bli tagen för att vara en våldtäktsman upplevs av Pelle som ytterst förnedrande och ledsamt. 
Han beskriver hur han försöker mildra hotet genom att gå långsammare, visa ointresse genom 
kroppsspråk samt byta sida av vägen. Att vara man innebär således att vara en potentiell 
våldtäktsman,  något som framställs som ett faktum som varje man måste förhålla sig till.   

Att tillägna sig bilder av hot 
I informanternas berättelser kring vad som skall betraktas som ett potentiellt hot utgår de dels 
från egna erfarenheter, dels från sekundära erfarenheter, det vill säga andras berättelser. Samtliga 
framhåller att deras egna föreställningar till stor del bygger på sådant de hört och sett på tv eller 
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läst om i tidningar. Vilka grupper som skall betraktas som farliga samt vilka områden de bör 
undvika nattetid framkommer, enligt informanterna, tydligt i media. Media medverkar även i att 
förankra olika våldsbrotts genusessens, det vill säga media presenterar och reproducerar bilden av 
att kvinnor blir våldtagna och män misshandlade. Oskar: 
 

…öhh, män blir nog misshandlade, kvinnor blir nog våldtagna. Det är min bild, utan att 
ha några belägg för det. 
I: Varför har du den bilden? Eller varifrån har du fått den bilden? 
O: Media tror jag. 

 
Media påverkar och i vissa fall berättigar informanternas egna erfarenheter av hot. Vissa 
informanter menar även att det ibland kan vara svårt att sära på egna intryck och den bild som 
framställs i media. Max: 
 

Nja, alltså det är väl, jag vet inte om det är massmedia som har påverkat den och att 
man känner som man känner att man, sina egna intryck som man har fått utifrån, när 
man har varit ute på krogen, att det, som jag har beskrivit det, att jag känt att jag, att det 
har blivit mer, att det händer mera grejer. Det är faktiskt lite intressant, det kan jag 
faktiskt inte svara på om det just är för att massmedia har uppmärksammat det mer, att 
det blivit mer saker eller om det faktiskt är det intryck som man fått när man har varit 
ute och känt av det 

 
Samtliga informanter framhåller att det har blivit en tuffare och grövre stämning i det offentliga 
rummet och att det är vanligare med bråk och misshandel. Denna bild av ett hårdare och 
brutalare samhälle framkommer även i medias presentationer. Pelle: 
 

…men idag tycker jag att jag läser mer och mer om tråkigheter som händer här i XXX 
(hemstaden, min notering), XXX (grannstaden, min notering), det är misshandlar och 
sånna saker. Jag vet inte om det, jag har fått den uppfattningen, att, att våldet och här 
ökar. Det behöver inte alls vara så, det kan ju vara att jag börjat läsa tidningen mer, jag 
vet inte. Men det känns, det känns då 

 
Att läsa och höra om våldsbrott kan, enligt informanterna, resultera i att de agerar mer försiktigt i 
det offentliga rummet samt försöker undvika hotfulla situationer. De menar dock att ideligen 
matas med nyhetsskildringar kan resultera i en vana, det vill säga att artiklar kring våld blir till 
slentrian och inget de fäster större uppmärksamhet vid.  Max: 
 

…inte direkt när man tänker, men säkert undermedvetet att du blir försiktigare så. Men 
det är inget som man tänker på direkt, det känns bara, det känns tråkigt att läsa det, det 
är ju klart, ofta tänker man inte så mycket mer på det. Det är ju så vanligt att man läser 
dom, det är ju lite tråkigt också, man tar nästan lite lätt påt, så att säga, eftersom det är 
så mycket sånt här. Man borde nog ta det på mer allvar kanske, så, men det är nog 
ganska naturligt, när det är så mycket av det, så är det ju med allt. Man tar lättare på det 



 41

 
Medias ständiga rapportering kring våldsbrott och risker upplevs som en del av vardagen och blir 
därmed något som Max ”nästan tar lite lätt på”. Att dagligen läsa om brott och misshandel 
resulterar i att våld blir ordinärt och en självklar del av samhället. Elias menar dock att tendensen 
till att betrakta våld som en naturlig del av samhället är en farlig trend eftersom det höjer 
toleransnivån. Elias: 
 

…eller ja, man tar det ju, som jag sitter och säger att det är normalt. Det är klart att man 
blir påverkad, för det är ju inte normalt. Men det har ju blivit nu normalt för att det är så 
mycket. Och då har ju jag påverkats till att bli, till att på nåt sätt, tycka att det är normalt 
och nästan okey att, att det inte är något som sticker ut direkt. Inte att jag tycker att det 
är okey, men att, ja man blir så van. Att det är en del av vardagen, att det står hela tiden 

 
Flera informanter förhåller sig även kritiskt till medias presentationer och menar att de ständigt 
ifrågasätter det de läser.  Oskar menar att det är viktigt att kritisera det som exempelvis skrivs i 
tidningar kring våldtäkt då media tenderar att överdriva och skrämma. Oskar: 

 
…Det behöver ju inte vara så, öhh, det är inte bara bra att det snackas så mycket om det 
i media, för, man skrämmer kanske upp folk lite, väldigt mycket ibland. 
I: Tycker du att det är vanligt förekommande att det är sånna här artiklar i media? 
O: Att, sånna här som kan, alltså lite skrämmas, som jag menade? (I: hmm ja) Ja, alltså 
vad gäller andra ämnen så tycker jag att det är så hela tiden, att, speciellt i kvällspressen 
är bra på det, alltså fågelinfluensan å liknande grejer. Det är ju en så sjuk hets även fast 
det inte finns några egentliga belägg för att gemene man kommer att drabbas av det, om 
man säger. 
I: Men hur tänker du kring sånna artiklar? 
O: att media borde ta ett större ansvar, att inte skrämmas så mycket, för folk tar till sig 
väldigt mycket. 
I: Tar du till dig nånting? 
O: Ja, självklart, visst gör jag det. Öhh, men man måste försöka vara lite kritisk 
också.(…) 
I: Tror du att det finns någon anledning till att tidningar vill skrämma folk då? 
O: att de vill sälja mycket tidningar. Och dom vill , öhh, ja, sälja mycket tidningar. 

 
Oskar framhåller att tidningar tenderar att gå till överdrift i sina presentationer på grund av en 
föreställning av att skrämsel säljer. Att måla upp överdrivna och karikerade hotscenarier antas 
locka köpare, vilket Oskar anser vara farligt då många tar till sig av dessa presentationer.  Det är, 
enligt informanterna, dock omöjligt att inte själv påverkas av medias beskrivningar kring hot. De 
brott som informanterna framhåller att de främst fruktar är, i samtliga fall, inte baserade på egna 
erfarenheter utan härstammar från mediala presentationer. Det är dock inte troligt, enligt 
informanterna, att dessa brott skall inträffa. Listerborn menar att det är vanligt att media främst 
uppmärksammar de brott som är mest osannlika att de ska ske vilket sedan påverkar människors 
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uppfattning kring potentiella hotbilder.100 Flera informanter framhåller att de främst befarar att 
möta en psykiskt sjuk våldsman. Andreas: 
 

…ja mycket sådära, att man läser om sånnadära, vad heter det? Psykiskt sjuka personer 
som liksom, ja, som helt plötsligt kan gå in, kan göra nåt så att, ja mörda folk liksom, 
helt, de behöver inte ha någon koppling till utan bara fångas, det är att de måste göra 
det. 

 

Ingen av informanterna har någonsin mött en hotfull psykiskt sjuk person utan deras bild av 
dessa som ytterst farliga kommer från medias rapporteringar kring exempelvis mordet på 
utrikesministern Anna Lindh. Medias konstruktioner av hot medför även att informanterna 
tillägnar sig stereotypa bilder av dem som framställs som bärare av hotet, eller de som Cohen 
benämner som syndabockarna.101 Syndabockar framställs främst av informanterna som 
invandrare. Elias berättar i sin intervju om hur han efter skrivelserna kring ett lokalt mord på en 
ung kvinna har uppmärksammat faran med att åka svarttaxi. Elias:       
 

…det är väl inte våldtäkt så direkt, men, ja, att de kör mig. Att det är ett gäng som 
väntar någonstans och så, på så vis alltså. Ja, men att de kör mig till ett ställe och har ett 
gäng som väntar, tvingar av mig pengar och grejer sådär. Det är väl det och sen ja. Nej, 
men lite fördomsfullt också, att ,man inte vill ta dem längre är väl, de är ju inga hederliga 
typer egentligen, de lever väl på bidrag och, det är väl lite fördomsfullt, men de lever på 
bidrag och håller på med svarttaxi och säljer, det står ju ofta sprit och sånt i bakluckan 
och ja, man blir nästan lite halvrasist (…) Jag är absolut inte rasist, du får inte tro något 
annat, men, nej men, mycket fördomar får man då. Jag tror att många stämmer också 
tyvärr.  

 
Svarttaxichaufförer beskrivs, av Elias, som ohederliga invandrare som lever på bidrag. Han 
menar att han är medveten att denna bild är fördomsfull, men framhåller ändå att det finns en 
viss sanning i att just denna kategori är skurkaktiga och farliga. Invandrare får därmed indirekt, 
enligt flera informanter, bära ansvaret för det ökande våldet och tuffare samhällsklimatet. 

Diskurserna om det hänsynslösa och passiva samhället 
Flera informanters berättelser kring bilder av hot genomsyras av uppfattningen om att samhället 
har förändrats till att bli allt tuffare och hårdare.  Dessa representationer har jag valt att benämna 
som diskursen om det hänsynslösa samhället. Informanterna menar att stämningen i det 
offentliga rummet har hårdnat, det är mer bråk och våldsbrott. David menar: 
 

… öhh, ja, nej, jag vet inte riktigt. Jag nånting jag tycker är hotfullt alltså (I:hmm) Ja, nej 
men det är väl hela samhället, som verkligen, alltså allt blir råare och råare. Poliser blir 

                                                 
100 Listerborn, Carina, Trygg stad, diskurser om kvinnors rädsla i forskning, policyutveckling och lokal praktik, (Göteborg, 2002), 
s. 91 
101 Stattin, Joachum, Från Gastkramning till gatuvåld, en etnologisk studie av svenska rädslor (Stockholm, 2006)s. 15 
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beskjutna, öhh, våldtäkter och öhh, många grabbar som går ihop i gäng och de blir 
yngre och yngre i åldrarna sådär, Det är väl egentligen hela samhället 

 
Flera informanter menar att ökningen av bråk på krogen samt våldsbrott överlag är ett tecken på 
ett allmänt tuffare samhällsklimat. Elias menar att detta hårda samhälle är resultatet av en ökad 
individualism. Elias: 
 

… ja, men, de vi var inne på förut, att det har blivit grövre liksom, att det har blivit lite 
mer, djungelns lag, öhh, med det mesta, att man ska klara sig själv, så bäst det går. 
Rädda ditt egna skin och de där ungdomsgängen, rädda, inte speciellt självsäkra i sig 
själva så de går ihop i gäng och så och hittar på dumma saker. (I:hmm) men, mer att, att 
på nåt sätt, jag vet inte varför det blir grövre, men lite som sagt att, likadant med företag, 
det är mer vinstintresse, i allting och mindre hänsyn till individen. Det tycker jag man 
kan säga gäller det mesta nu. Det är väl det. 

 
Han menar att i ett individualiserat samhälle tar människor allt mindre hänsyn till varandra vilket 
leder till en, som Elias benämner det, ”djungelns lag”. Denna djungelns lag leder till ett grövre 
samhälle då människor främst fokuserar på sin egen överlevnad vilket i sin tur smittar av sig på 
stämningen i det offentliga rummet. Flera informanter framhåller att de konkret har erfarit detta 
tuffare klimat när de exempelvis har besökt krogen. De menar att det är oroande att fler och fler 
inte verkar ha några gränser eller ”spärrar” då det gäller att utöva fysiskt våld. Elias framhåller att 
det i dagsläget är rent av livsfarligt att hamna i bråk då det inte går att förutse situationens utgång. 
Elias: 
 

Alltså man ska passa sig jävligt noga för, om man ska, man vet ju inte vad den killen, 
alltså den som man, om man skulle börja starta bråk med någon, man har ju inte en 
aning om vad den har på sig och hur många kompisar dom har, när dom nöjer sig med, 
nöjer sig dom med att jag går därifrån, nöjer sig dom med att jag har fått ett slag och 
ligger där på golvet eller kommer de fortsätta stå och hoppa på mig? Man har ju inte en 
aning om vad som händer. (I: nej, precis) Däremot skulle det vara mer hederligt, (skratt) 
du får en smäll, börja grina och gå därifrån, att om man ligger ner så är det bra, då 
liksom, men så funkar det inte, utan dom fortsätter eller så kan man inte gå på stan på 
väldigt länge. 

 
Elias använder sig av orden ”mer hederligt” när han beskriver hur bråk brukade avslutas förr. 
Han ger därmed uttryck för en slags nostalgi, en längtan tillbaka till ett mer ädelt 
gentlemannasamhälle där slagsmålet var över när den ena slagskämpen låg ned. Nu däremot finns 
det inga garantier att bråket är avslutat vid det skedet eftersom ”spärrarna” inte existerar. Elias 
nostalgi är dock inget han själv, på grund av sin ringa ålder, kan ha upplevt utan är troligtvis 
hämtade från en föreställning kring att det var mer gentlemannamässigt förr. Föreställningen 
härstammar därmed från en eller flera sekundära erfarenheter, det vill säga någon äldres berättelse 
eller från media såsom film.   
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 Samtidigt som informanterna framhåller att de är negativt inställda till och fruktar det allt 
mer hänsynslösa samhället ger de uttryck för ett annat diskursivt synsätt där samhället framställs 
som passivt. Främst kritiserar informanterna straffsystemet och dess allt för låga straff samt 
polisens inkompetens. David: 

 
…nja, inte mer att man blir, det är som jag har sagt att jag tycker att Sverige har ett 
skämtsamt straffsystem och fängelset och allting, att det är ett skämt, det är nästan så. 

 
Informanterna kan därmed sägas röra sig mellan två diskursiva synsätt där det ena är att samhället 
har blivit hårt och skoningslöst medan den andra är att samhället är apatiskt och likgiltig. 
Intressant är dock att samtidigt som vissa informanter kritiserar det ökade våldet menar de att 
det, på grund av samhällets passiva insatser, kan vara nödvändigt att ta ”lagen i egna händer”.  
Elias berättar om när hans kompis blev knivskuren och hans tankar efter dådet. Elias: 
 

…jag blir så förbannad, hade det hänt nåt, jag hade inte tvekat att ta lagen i egna händer 
nästan. Jag skulle mycket väl tänka mig, jag skulle somna hur gott som helst nästan om 
jag mosat knäskålarna med ett basebollträ när han gick hem ensam, det skulle jag lätt 
göra om han hade gjort något allvarligt, om, , det är så, jamän, människan har ingen 
respekt för livet nu. Man har bara ett liv vad man vet och så beter de sig så 

 
Elias växlar mellan att fördöma till att berättiga våld. På så vis är han själv fast i den diskurs som 
han själv kritiserar, det vill säga att våld ses som en problemlösning.   

Sammanfattande reflektioner 

 Att tala om emotionen rädsla är inte enkelt. Känslor uppfattas som ”något som bara finns där” 
och betraktas således som en naturlig del av människan och hennes själsliv. Vi reflekterar därmed 
sällan över själva känslan och hur den tar sig i uttryck. Rädsla som känsla kan därigenom sägas 
vara intimt knutet till subjektet, då själva upplevelsen av rädslan är individuell. Däremot är det 
lättare att tala om vad som väcker rädsla, vem eller vilka som betraktas som ett hot samt hur vi 
väljer att hantera en hotfull situation. Stattin poängterar att vår rädsla följer ett socialt och 
kulturellt mönster, det vill säga vad som betraktas som en fara är en föreställning som 
uppkommer i en viss social kontext.102 Den individuella upplevelsen av rädsla svarar därmed på 
den kontextuella och diskursiva uppfattningen om vad faran är.   

Detta är en studie som avser att lyfta fram unga mäns berättelser kring hot och rädsla, där 
syftet är att granska vilka verklighetsbilder som konstrueras och reproduceras i dessa skildringar. 
Vad framställs som hotfullt av informanterna och hur väljer de att agera utifrån dessa hotobjekt? 
Informanterna beskriver och tydliggör en för dem ”farans geografi”, det vill säga en kartläggning 
av det offentliga rummet där vissa delar av staden beskrivs som trygga och säkra medan andra 
framställs som otrygga och farliga. Faktorer som påverkar uppfattningen av en offentlig plats är 
                                                 
102 Stattin, Joachum, Från Gastkramning till gatuvåld, en etnologisk studie av svenska rädslor (Stockholm, 2006) s. 15 
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dygnets timme, andelen människor som vistas på platsen, huruvida dessa människor är nyktra 
eller inte, om platsen är bekant för informanten samt hur upplyst platsen är. Enligt 
informanternas beskrivningar är en farlig plats i den offentliga miljön ett dunkelt ställe en sen 
helgkväll som främst  är befolkad med onyktra individer. Hotfulla situationer uppkommer främst 
, enligt informanterna, på, utanför eller till och från krogen. Krogen kan därmed beskrivas som en 
våldets arena där osämja ofta uppstår och där alkohol och droger är grundläggande ingredienser. 
Bråk på krogen kan liknas vid en gränsens ritual eller som Connell beskriver det ”en stiliserad 
strid”,103 där striden främst handlar om att markera och försvara sitt utrymme. Detta behov att 
sätta gränser kan länkas till diskursen om makt/dominans som är grundläggande i konstruktionen 
av maskulinitet. Denna diskurs handlar främst om att manlighet är att kunna uppvisa ett säkert 
och kontrollerat yttre där en markerad fysisk gräns mot omvärlden är viktig.104 När någon träder 
innanför denna uppsatta gräns, exempelvis dansar för nära, upplevs det som ett intrång på det 
personliga utrymmet, vilket måste hindras och försvaras. Bråk är dock för mina informanter 
något som bör undvikas och informanterna har därmed utvecklat en rad olika handlingsstrategier 
för att bland annat undgå slagsmål, exempelvis att ignorera, gå därifrån samt genom samtal 
försöka avleda en hotfull situation.  

Att framställa unga män som orädda ger en något missvisande bild då det leder till en 
föreställning om en oförskräckt och något dumdristig kategori individer. Mina informanters 
berättelser konkretiserar att unga män visst upplever rädsla, men att deras rädsla kanske inte 
svarar på traditionella föreställningar om fara och hot. En, för informanterna, hotfull situation 
behöver inte inkludera att de känner sig rädda. Istället beskrivs situationer av hot, exempelvis 
verbala förolämpningar eller knuffar, som obehagliga. Obehag säras sedan från rädsla då rädsla 
beskrivs som en starkare och mer intensiv känsla. Vad innebär då begreppet rädsla för 
informanterna och vad beskrivs som skrämmande? Upplevelsen av rädsla är, enligt min tolkning, 
intimt sammankopplad med konstruktionen av maskulinitet. I skapandet av manlighet framställs 
besittande av kontroll som elementärt.105 Rädsla är därmed att förlora kontrollen, att känna sig 
hjälplös och utsatt. Föreställningen om rädsla är således, för dessa unga män, djupt inbäddad och 
sammanlänkad med den kulturella och sociala föreställningen om kontroll. Maskulin kontroll 
framställs som att dels kunna styra och behärska sin kropp, dels kunna hantera och kontrollera 
omgivningen. Kontrollen är därmed kopplad till det fysiska och kroppsliga.106  Kroppen kan 
därmed ses som en meningsbärare där kroppsliga egenskaper länkande till maskulinitet såsom 
fysisk styrka dels upprättar kontroll, dels sänder ut signaler om en föreställd kontroll. Upplevelsen 
av rädsla är därmed inte bara upplevelsen av att förlora kontrollen utan även att mista sin 
maskulina förmåga, exempelvis inte kunna försvara sig och sina nära.  

                                                 
103 Connell, Robert W, Maskuliniteter, (Göteborg, 1996), s. 65 
104 Johansson, Thomas, Det första könet? Mansforskning som reflexivt projekt (Lund, 2000), s. 50ff 
105 Ibid s. 50ff 
106 Connell, Robert W, Maskuliniteter, (Göteborg, 1996), s. 77 
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  I informanternas berättelser tas vissa antaganden och förhållanden som självklara och 
naturliga. Ett sådant för-givet-tagande är att våld huvudsakligen är en manlig handling och ett 
manligt beteende. Någon som brukar våld är, enligt informanterna, underförstått en man. Det är 
män som slåss, går ihop i gäng, kör svarttaxi, rånar och våldtar. Den egna kategorin är således den 
grupp som framstår som mest hotfull då det är unga män som hotar andra unga män. Denna 
föreställning har sina rötter i mannens uppväxt där våld och hot om våld var en naturlig 
beståndsdel av barndomen. Att växa upp och bli en man inkluderade att lära sig hantera rädslan 
för fysiskt starkare pojkar genom att dels vara modig, dels bygga upp sin egen fysik. Barndomen 
handlade således om att ta kontroll över och disciplinera den egna kroppen, vilket även innebär 
att lära sig bemästra sina känslor. Även om informanterna framhåller att de inte brukar hamna i 
bråk har de genom sin uppväxt socialiserats in i våldets värld eftersom våld och hot om våld 
betraktas som en naturlig del av att vara man.         

Kvinnor som kategori ställs därmed utanför bilden av potentiellt hot eftersom de tilldelas 
egenskaper som står i kontrast till föreställda manliga karaktärsdrag. Informanterna positionerar 
sig själva som män genom att sära på manliga respektive kvinnliga anlag. Då de beskriver sig 
själva som fysiskt starkare och kontrollerade framställer de en bild av att kvinnor är svagare och 
mer osäkra. Eftersom tjejer ej betraktas som våldsverkare blir de istället offer för våld. Våldtäkt 
beskrivs som ett ständigt överhängande hot mot kvinnor, ett hot som enbart innefattar dem. 
Samtidigt som informanterna anser att våldtäkt är det absolut grövsta och mest förnedrande 
brottet, exkluderar de sig själva från den potentiella offergruppen. Genom att definiera det värsta 
våldsbrottet och sedan ställa sig utanför dess riskzon avlägsnar de sig ett, i förhållande till 
våldtäkt, liknande hot mot den sexuella integriteten. Att bli sexuellt utsatt i det offentliga rummet 
beskrivs därmed som ej trovärdigt och inget som informanterna oroar sig för. Frånvaron av hot 
om sexuellt våld resulterar i att informanterna anser att män kan känna sig mer trygga i det 
offentliga än kvinnor.     

Yvonne Hirdman menar dock att män i första hand inte konstrueras i förhållande till 
kvinnor utan istället i jämförelse med andra män eller rättare sagt utifrån normen om det sanna 
manliga.107 Denna norm benämns av Connell som den hegemoniska maskuliniteten och trots att 
få män verkligen personifierar denna maskulinitet  genomsyrar den var mans liv.108 Det vill säga 
oberoende vilket liv en man väljer att leva är det i ett ständigt förhållande till normen om vad en 
”riktig” man är och hur en ”riktig” man agerar. Informanterna kan därmed sägas ge uttryck för 
en delaktig maskulinitet då de både är vidsynta och förespråkar tjejers och killars likheter, men 
också faller tillbaka till ett mer traditionellt sätt att se på könen och dess egenskaper. 
Informanternas ger uttryck för främst två stereotypa bilder av maskulinitet, mannen som den 
våldsamme och mannen som den beskyddande. Dessa två bilder härstammar från föreställningen 
om att mannen är fysiskt starkare och att kvinnan därmed är svagare. Mannen framställs därmed 
paradoxalt nog, som den som dels hotar kvinnans säkerhet i det offentliga rummet, dels den som 

                                                 
107 Hirdman, Yvonne, Genus, om de stabilas föränderliga former, (Malmö 2001), s. 50 
108 Connell, Robert W, Maskuliniteter, (Göteborg, 1996), s. 100 
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skyddar och ger kvinnan trygghet. De informanter som har flickvän beskriver på ett tydligt sätt 
hur de fruktar andra män, våldsamma män, och även betraktar sig själva, i egenskap av man, som 
försvararen och undsättaren. Denna manliga paradox, det vill säga att män som kategori både 
utgör hot och beskydd, medför föreställningar om att det i huvudsak är män som både besitter 
makt och ansvar i det offentliga. Informanternas beskrivningar reproducerar således 
uppfattningen om att män och kvinnor inte befinner sig i det offentliga rummet på samma vilkor. 
Informanterna är medvetna om att de, i egenskap av att vara man, kan misstas för att vara en 
våldsman, vilket upplevs som kränkande och missvisande. Att ens närvaro kan skrämmas 
beskrivs dock som förståeligt då det är män som utgör det största hotet för kvinnor i den 
offentliga miljön.     
 Upplevelsen av det offentliga baseras till stor del av föreställningar kring staden och dess 
olika platser. Föreställningarna grundar sig bland annat på sekundära erfarenheter, det vill säga 
andra berättelser och medias representationer. Det går därmed att tala om en myt, myten om det 
offentliga. Denna myt påverkar sedan hur informanterna bildrar sina egna erfarenheter av den 
offentliga omgivningen. Det är även dessa myter som ligger till grund för vår sociala och 
kulturella rädsletradition, det vill säga vad som i vår samhälleliga kontext beskrivs som hotfullt 
och farligt. Denna rädsletradition är starkt sammankopplad med mediala presentationer, då det är 
i media som olika händelser och föreställningar formas till berättelser, vilka sedan bildas till 
sekundära erfarenheter.109 Det kan således vara svårt att sära på egna erfarenheter och medias 
konstruktioner av verkligheten. Dagens människor kan därmed sägas vara medialt kodade då våra 
uppfattningar intimt hänger samman med vad vi läser i tidningar eller ser på tv. Informanterna 
beskriver dagens samhälle som allt mer brutalt och rått. Detta samhällsklimat har, enligt 
informanterna, smittat av sig på stämningen i det offentliga rummet. Människor beter sig allt mer 
hänsynslöst mot varandra och forna ”spärrar” i brukandet av våld har upplösts. Denna utveckling 
förklaras bland annat med att samhället har blivit allt mer individualistiskt där varje människa 
enbart ser till sig själv och sin egen överlevnad. Det individualistiska samhället har även, enligt 
informanterna, lett till en bristfällig social kontroll och ett apatiskt rättsväsende. Informanterna 
grundar denna uppfattning utifrån egna upplevelser men menar även att media är 
medkonstruktörer i denna samhällsbild.  Det går därmed att tala om en medial moralpanik, det 
vill säga att olika mediala organ framställer en bild av att samhället blivit kallt, känslolöst och 
osolidariskt. Informanternas syndabockar, det vill säga de som får bära ansvaret för det moraliska 
förfallet och det hårdnande samhällsklimatet, gestaltas av invandrare. Denna kategori får därmed 
förkroppsliga den oro och upplevelse av hot som informanterna erfarit i det offentlig rummet. 
Att invandrare sammankopplas med kriminalitet, brott, misshandel och ungdomsgäng är dock, till 
viss del, hämtat från media och dess representationer. 

                                                 
109 Listerborn, Carina, Trygg stad, diskurser om kvinnors rädsla i forskning, policyutveckling och lokal praktik, (Göteborg, 2002), 
s. 91 
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 Carina Listerborn påvisar att staden inte enbart är en mänsklig materiell konstruktion eller 
en socialt organiserad arena, utan staden och dess offentliga platser är imaginära.110 Det vill säga 
staden som social konstruktion vilar på föreställningar om vad staden är och bör innehålla. Dessa 
föreställningar skapar, som jag tidigare nämnt, mytbildningar kring det offentliga rummet. Staden 
är därmed inte enbart en arena där människor möts och utbyter erfarenheter utan också en 
symbolisk plats i vilken människor investerar känslor såsom rädsla. Stattin menar att människor 
förr i tiden främst skydde det som lurade utanför staden och dess beskyddande murar, medan 
dagens människor främst räds det som finns inom stadens gränser.111 Rädslan för troll och vättar 
har således bytts ut till rädslan för ungdomsgäng och våldtäktsmän, rädslor som främst 
härstammar från andras berättelser, men som upplevs som lika levande och påtagliga som om de 
vore självupplevda.           

                                                 
110 Listerborn, Carina, Trygg stad, diskurser om kvinnors rädsla i forskning, policyutveckling och lokal praktik, (Göteborg, 2002), 
s.5 
111 Stattin, Joachum, Från Gastkramning till gatuvåld, en etnologisk studie av svenska rädslor (Stockholm, 2006) s. 110 



 49

Referenser 
 
Blomberg, Helena (red) (2004), Sociala problem och socialpolitik i massmedier, Lund, Studentlitteratur 
 
Burr,Vivienn, (2004) Social Constructionism, London and New York, Routledge 
 
Connell, Robert W (1996) Maskuliniteter, Göteborg, Daidalos 
 
Folkesson, Per, Nordberg, Marie och Smirthwaite, Goldina (red) (2000) Hegemoni och 
mansforskning, rapport från nordiska workshopen i Karlstad 19- 21 mars 1999, Karlstad, Karlstads 
universitet 
 
Hacking, Ian,(2004) Social konstruktion av vad? Stockholm, Thales 
  
Hirdman, Yvonne (2001) Genus, om de stabilas föränderliga former, Malmö, Liber 
 
Johansson, Thomas (2000) Det första könet? Mansforskning som reflexivt projekt, Lund, 
Studentlitteratur 
 
Kaijser, Lars och Öhlander, Magnus (red) (1999), Etnologiskt fältarbete, Lund, Studentlitteratur 
 
Kvale, Steinar (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund, Studentlitteratur 
 
Listerborn, Carina (2002), Trygg stad, diskurser om kvinnors rädsla i forskning, policyutveckling och lokal 
praktik, Göteborg, Doktorsavhandling vid Chalmers tekniska högskola 
 
Mills, Sara (2004), Discourse, London and New York, Routledge   
 
Neumann, Iver B(2003), Mening, materialitet och makt, Lund, Studentlitteratur 
 
Nilsson, Bo (1999), Maskulinitet, Umeå, Boréa 
 
Petersson, Kenneth (2003), Fängelset och den liberala fantasin, Norrköping,  Kriminalvårdsstyrelsen, 
Förlaget 
 
Pollack, Ester (2001), En studie i Medier och brott, Stockholm, Institutionen för journalistik, medier 
och kommunikation 
 



 50

Potter, Jonathan, Wetherell, Margaret (1992), Mapping the language of racism- discourse and the 
legitimation of exploitation, New York, Columbia University Press  
 
Stattin, Joachum (2006), Från Gastkramning till gatuvåld, en etnologisk studie av svenska rädslor, 
Stockholm, Carlsson 
 
Wendt, Höjer (2002), Rädslans politik, våld och sexualitet i den svenska demokratin, Malmö, Liber 
ekonomi 
 
Wetherell, Margaret (red) (1996), Identitites, groups and social issues, London, Sage publications  
 
Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod, Lund, 
Studentlitteratur 
 

Övriga källor 
 
 
Flickor är rädda för att gå själva på kvällen, Apråpo, (2/2005 ) 
http://www.bra.se/extra/pod/?module_instance=12&action=pod_show&id=647
 
 Humanistiska samhällsvetenskapliga forskningsrådet, http://www.hsfr.se/etik/regler.htlm
 
 

http://www.bra.se/extra/pod/?module_instance=12&action=pod_show&id=647
http://www.hsfr.se/etik/regler.htlm

	Språk 
	Rapporttyp 
	Titel  Rädslans koreografi, unga mäns föreställningar om hot, rädsla och maskulinitet i den offentliga vardagen 
	Sammanfattning 
	Nyckelord : rädsla, maskulinitet, diskursanalys, socialkonstruktionism, offentlighet, genus, moralpanik 
	 
	Inledning  
	Syfte och frågeställningar 
	Teoretisk utgångspunkt  
	Metod, Diskursanalys 
	Diskurspsykologin som teori och metod 
	Diskursteorins analytiska redskap 
	Identitet och subjektspositionering 

	Teorier 
	Genus och genusordning 
	Hegemonisk maskulinitet 
	Rädsla som ett konstruerat fenomen  
	Medias dagordningsfunktion och moralpanikens syndabockar 

	Reflexivitet  
	Etiska reflektioner  
	Urval och presentation av informanter 
	Analys 
	Farans geografi 
	Våldets arena - Krogen 
	Kontroll  
	RÄDSLA 
	Rädslan för det oprovocerade och oväntade 
	Rädslan för att vara försvarslös 
	Rädslan för att förlora kontrollen över sig själv och andra 
	Rädslan för döden och ensamheten  
	Rädsla för vad som kan hända ens närmsta 
	Rädsla för våldets konsekvenser - att förlora sin fysiska förmåga 

	Socialisation 
	Att tala om rädsla 
	Att beskriva sig själv och andra 
	Våldtäkt  
	Att tillägna sig bilder av hot 
	Diskurserna om det hänsynslösa och passiva samhället 

	Sammanfattande reflektioner 
	 Referenser 
	Övriga källor 



